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SESSIÓ NÚM. 14

La sessió s’obre a un quart de deu del matí i cinc minuts. 
Presideix Antoni Fernández Teixidó, acompanyat de la 
secretària, Alba Vergés i Bosch. Assisteixen la Mesa els 
lletrats Fernando Domínguez Garcia i Pere Sol i Ordis.

Hi són presents els diputats Albert Batet i Canadell, 
Ferran Falcó i Isern, Lluís Guinó i Subirós, M. Mercè Jou 
i Torras, Roger Montañola i Busquets, Joan Morell i Co-
mas, Montserrat Ribera i Puig i Maria Senserrich i Gui-
tart, pel G. P. de Convergència i Unió; Pere Aragonès i 
Garcia i J. Lluís Salvadó i Tenesa, pel G. P. d’Esquerra 
Republicana de Catalunya; Alícia Romero Llano i Xavier 
Sabaté i Ibarz, pel G. P. Socialista; José Antonio Coto 
Roquet i Rafael Luna Vivas, pel G. P. del Partit Popular 
de Catalunya; Hortènsia Grau Juan, pel G. P. d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i 
Carlos Carrizosa Torres, pel G. P. de Ciutadans.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits 
en les entitats de crèdit (tram. 200-00001/10). Ple del 
Parlament. Elaboració del dictamen. 

El president

Senyores i senyors diputats, amb el seu permís (remor 
de veus), i amb el seu silenci –amb el seu permís i amb 
el seu silenci–, començarem els treballs de la comis-
sió. Gràcies.

Projecte de llei
de l’impost sobre els dipòsits  
en les entitats de crèdit (elaboració  
del dictamen) (tram. 200-00001/10)

I ho farem per abordar el Projecte de llei de l’impost 
sobre els dipòsits en les entitats de crèdit, amb el punt 
concretament de l’elaboració del dictamen.

En aquest moment processal, hi ha algun grup parla-
mentari que desitgi fer ús de la paraula? (Pausa.) No. 

Aleshores, si els sembla adequat, passem a les votaci-
ons. I el lletrat ens suggereix –i a aquesta presidència 
li sembla, i a la Mesa, correcte– fer quatre votacions 
–quatre votacions. Amb la primera votació abordarem 
les esmenes d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa. Amb la segona votació, ho 
farem amb les esmenes del Grup Socialista. La ter-
cera servirà per abordar les esmenes del Partit Popu-
lar de Catalunya. I finalment, la darrera votació, fa-
rem el text d’aquest predictamen. D’acord? (Pausa.) 
Algun diputat/diputada vol manifestar alguna qüestió 
en aquest punt? (Pausa.) Doncs, perfecte.

Passem a la primera de les votacions. Esmenes d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa. 

Vots a favor?

Cinc.

Vots en contra?

Tretze.

Abstencions?

Una.

Queden rebutjades per 5 vots a favor, 13 vots en contra 
i 1 abstenció.

La segona votació, passem a les del Grup Parlamenta-
ri Socialista.

Vots a favor?

Cinc.

Vots en contra?

Tretze.

Abstencions?

Una.

Com en el punt anterior, no prosperen; 5 vots a favor, 
13 en contra i 1 abstenció.

Passem ara a votar les esmenes del Partit Popular de 
Catalunya.

Vots a favor?

Dos vots a favor.

Vots en contra?

Divuit.

Abstencions?

Una.

No prosperen: 2 vots a favor, 18 vots en contra i 1 abs-
tenció.

I ara passem a la darrera votació, que és el text del 
predictamen. 

Vots a favor?

Divuit.

Vots en contra?

Tres. Vots en contra, tres.

Prospera el predictamen per 18 vots a favor i 3 vots en 
contra.

(Veus de fons.)

Corregim la darrera votació –corregim la darrera vo-
tació–, perquè hi havien dues absències i les passà-
vem directament com a presents. Són 16 vots a favor 
–no varia res–, 2 vots en contra... (Veus de fons.) Tres 
en contra? Ah, tres vots en contra, perquè el diputat 
de Ciutadans també ha votat en contra. I l’anterior és 
exactament igual, però amb l’abstenció del Grup Par-
lamentari de Ciutadans, d’acord? (Pausa.)

Senyores i senyors diputats, queden vostès emplaçats, 
a les deu del matí? (Veus de fons.) Nou i mitja? Nou i 
mitja, per rebre ja les primeres compareixences.

Gràcies.

La sessió s’aixeca a un quart de deu del matí i nou mi-
nuts.
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SESSIÓ NÚM. 15

La sessió s’obre a dos quarts de deu del matí i tres mi-
nuts. Presideix Antoni Fernández Teixidó, acompanyat de 
la vicepresidenta, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, i de 
la secretària, Alba Vergés i Bosch. Assisteix la Mesa el 
lletrat Fernando Domínguez Garcia.

Hi són presents els diputats Albert Batet i Canadell, Fer-
ran Falcó i Isern, Lluís Guinó i Subirós, M. Mercè Jou i 
Torras, Roger Montañola i Busquets, Joan Morell i Co-
mas, Montserrat Ribera i Puig i Maria Senserrich i Guitart, 
pel G. P. de Convergència i Unió; Pere Aragonès i Garcia 
i J. Lluís Salvadó i Tenesa, pel G. P. d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Alícia Romero Llano i Xavier Sabaté 
i Ibarz, pel G. P. Socialista; José Antonio Coto Roquet i 
Rafael Luna Vivas, pel G. P. del Partit Popular de Catalu-
nya; Hortènsia Grau Juan i Sara Vilà Galan, pel G. P. d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; 
Carlos Carrizosa Torres, pel G. P. de Ciutadans, i Isabel 
Vallet Sànchez, pel G. Mixt.

Assisteixen a aquesta sessió l’alcalde de Salou, Pere 
Granados Carrillo; l’alcalde de Vila-seca, Josep Poblet 
Tous; l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros; 
l’alcalde de Reus, Carles Pellicer i Punyed; el gerent del 
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Oc-
tavi Bono Gispert; el president de l’Autoritat Portuària de 
Tarragona, Josep Andreu Figueras; la directora del pro-
cés d’atenció a les addiccions de l’Hospital del Mar de 
Barcelona, Marta Torrens Melich, l’expert en responsa-
bilitat social corporativa Josep Maria Canyelles; el vice-
president i el secretari de l’Institut d’Experts en Prevenció 
de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme, 
Joaquín Mena i Francisco Bonatti, i el representant de la 
plataforma Aturem BCN World Joan Pons Solé.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença de Pere Granados Carrillo, alcalde de 
Salou, amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius tu-
rístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, 
comerç i joc (tram. 353-00271/10). Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost. Substanciació.

2. Compareixença de Josep Poblet Tous, alcalde de Vila-
seca, amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius 
turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributa-
ció, comerç i joc (tram. 353-00270/10). Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost. Substanciació.

3. Compareixença de l’alcalde de Reus amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de 
febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, comerç i joc (tram. 
353-00273/10). Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost. Substanciació.

4. Compareixença de l’alcalde de Tarragona amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 
16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’esta-
bliment de normes en matèria de tributació, comerç i joc 
(tram. 353-00272/10). Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost. Substanciació.

5. Compareixença d’Octavi Bono Gispert, gerent del Pa-
tronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, 
del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’es-
tabliment de normes en matèria de tributació, comerç i 
joc (tram. 353-00274/10). Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost. Substanciació.

6. Compareixença de Josep Andreu Figueras, president 
de l’Autoritat Portuària de Tarragona, amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de 
febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, comerç i joc (tram. 
353-00275/10). Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost. Substanciació.

7. Compareixença de Marta Torrens Melich, directora del 
procés d’atenció a les addiccions de l’Hospital del Mar 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria 
de tributació, comerç i joc (tram. 353-00267/10). Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost. Substanciació.

8. Compareixença d’una representació de la Federació 
d’Associacions Catalanes d’Afectats pels Jocs d’Apostes 
amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turís-
tics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, 
comerç i joc (tram. 353-00268/10). Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost. Substanciació.

9. Compareixença de Josep Maria Canyelles, expert en 
responsabilitat social corporativa, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, 
sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de nor-
mes en matèria de tributació, comerç i joc (tram. 353-
00269/10). Comissió d’Economia, Finances i Pressupost. 
Substanciació.

10. Compareixença d’una representació de l’Institut d’Ex-
perts en Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finança-
ment del Terrorisme, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria 
de tributació, comerç i joc (tram. 353-00287/10). Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost. Substanciació.

11. Compareixença d’una representació de la plataforma 
Aturem BCN World amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria 
de tributació, comerç i joc (tram. 353-00295/10). Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost. Substanciació.

El president

Si els sembla correcte, doncs, començarem amb els 
treballs de la comissió.

Aquesta és una comissió on abordarem les comparei-
xences amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 2/89, del 16 de febrer, sobre centres recrea-
tius turístics, i d’establiment de normes en matèria de 
tributació, comerç i joc. I ho farem amb les comparei-
xences. Tenim un llarg dia de compareixences.
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Compareixença
de Josep Poblet Tous, alcalde de Vila- 
seca, amb relació al Projecte de llei  
de modificació de la Llei 2/1989,  
del 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, 
comerç i joc (tram. 353-00270/10)

Començarem just immediatament amb les compa-
reixences dels alcaldes de Vila-seca i de Salou, els 
il·lustríssims senyors Josep Poblet i Pere Granados. 
Senyor Poblet, senyor Granados, siguin vostès molt 
benvinguts als treballs d’aquesta comissió. És una sa-
tisfacció tenir-los aquí.

I, com vostès saben, la mecànica és molt senzilla. Són 
quinze minuts d’intervenció per a cadascú. Comença-
rem per vostè, senyor Poblet, seguirem per vostè, al-
calde Granados, i acabarem a la inversa; és a dir, vos-
tè serà primer, i tancarà vostè, si els sembla correcte. 
Quinze minuts, quinze minuts, cinc minuts per grup 
parlamentari, que jo els pregaré, senyores i senyors 
diputats, que s’ajustin, en la mesura del possible, a 
aquests cinc minuts. Són moltes compareixences, aca-
barem tard, justament aquest vespre; per tant, cinc mi-
nutets per compareixença, no em facin que hagi de ta-
llar-los, senzillament ajustin..., si es possible. I després 
tenen vostès entre tots dos quinze minuts –set i mig i 
set i mig– per contestar, tenint en compte que tancaria 
vostè, senyor alcalde.

Doncs, comencem. Alcalde Poblet, per quinze minuts, 
té vostè la paraula.

L’alcalde de Vila-seca (Josep Poblet Tous)

Moltíssimes gràcies, benvolgut president d’aquesta co-
missió. Membres d’aquesta comissió, de la Mesa, lle-
trat i secretària de la Mesa, senyor ponent, diputats i 
diputades, senyora secretària d’Hisenda, del Departa-
ment d’Economia i Coneixement, tinent d’alcalde de 
Vila-seca, regidors i regidores de Salou, benvolguts, 
bon dia a tots. Estimat alcalde de Salou, és un goig po-
der comparèixer junts en aquesta comissió per poder 
emetre la nostra opinió respecte del que interessa als 
seus membres, i, naturalment, correspondre a l’encàr-
rec que per carta em va fer la mateixa presidenta del 
Parlament, que em convocava per a avui mateix da-
vant de tots vostès per emetre aquesta opinió. 

I corresponent a les paraules del president de la comis-
sió, a qui agraeixo la seva benvinguda, doncs, natural-
ment expressar la satisfacció de poder atendre l’acord 
que va prendre la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost del Parlament, en el tràmit del projecte de 
modificació de la Llei 2/89, de 16 de febrer, sobre cen-
tres recreatius i turístics, i en aquest cas establiment 
de normes en matèria de tributació, comerç i joc..., en 
la tramitació que s’està seguint.

Més enllà de tot això, també naturalment agraei-
xo la confiança del Parlament, i de tots els membres 
d’aquesta comissió, de demanar-me i de tenir l’opor-
tunitat de manifestar el nostre parer, l’opinió que pu-
guem aportar i que pugui aportar, per poder enriquir 

les deliberacions que en aquesta tramitació tan relle-
vant, en el meu cas per al municipi que represento, i 
naturalment per a tot el conjunt del territori..., té per a 
les nostres comarques. 

I aprofito també ja des d’aquest moment per po-
sar-me a disposició d’aquesta comissió i dels seus 
integrants, a tots els efectes que en el futur els pu-
guin convenir, ja que la nostra opinió i/o els nostres 
suggeriments o propostes els poden ser d’utilitat en 
totes les responsabilitats legislatives que escometen 
amb aquesta modificació.

La meva breu intervenció, que estarà limitada, pot-
ser no arribarà ni als quinze minuts que em demana el 
president, s’estructura en tres parts: la primera, el tu-
risme, l’oci i el seu valor estratègic; la segona, el cen-
tre recreatiu i turístic de Vila-seca i de Salou; la terce-
ra, la Llei 2/89, de 16 de febrer, de centres recreatius 
i turístics. 

Entro en la primera: el turisme, l’oci i el seu valor 
estratègic. En les darreres dècades, el turisme i l’oci 
s’han convertit en un dels sectors que podríem dir de 
més ràpid creixement del planeta i, a més a més, en 
un motor poderós de relació intercultural, econòmic i 
social, d’una gran transversalitat, com poques activi-
tats, i que acull els somnis i les esperances de milers 
de ciutadans. 

Certament que és un negoci de gran complexitat, tot 
i que a vegades pugui no semblar-ho, en el qual par-
ticipa gran part de la societat, i ho pot fer com a ofe-
rent, aquesta societat, o com a demandant de serveis, 
en els dos sentits. El turisme i l’oci –o el lleure– de-
fineixen el més gran espai existent capaç de fomen-
tar un gran diàleg sobre la diversitat cultural, la pau i 
el desenvolupament sostenible, i això és senzillament 
per una sola i única raó: el turisme només pot existir 
sobre aquests pilars. Sense aquests fonaments, no és 
possible l’activitat turística. 

Per a Catalunya és un sector estratègic –i això no és 
nou– que suposa el 10 per cent del producte interior 
brut del nostre país, i el 2 per cent de l’activitat turísti-
ca mundial, que això és molt per a un país que és molt 
poc del percentatge de la població mundial. I, natural-
ment, de retruc és també de cabdal importància per a 
un altre sector de la nostra activitat: el teixit comerci-
al, que se’n veu clarament beneficiat. 

Si més no, aquestes són algunes de les conclusions de 
les quals es feia ressò el Congrés de Turisme de Cata-
lunya celebrat a Girona, el setembre del 2004, aquest 
any farà deu anys. 

Entrem ara al que fa referència a les nostres comar-
ques, de la Costa Daurada al Camp de Tarragona i a 
les Terres de l’Ebre, que estan especialment per sobre 
de totes les altres ben dotades per a l’activitat turísti-
ca, i de lleure, naturalment, amb un litoral que té més 
de dos-cents quilometres per a aquesta activitat, una 
temperatura suau i moderada amb mitjanes anyals de 
setze graus, tres parcs naturals, gastronomia de qua-
litat, sis denominacions d’origen del vi, una de quali-
ficada, caves, olis i una quarantena de productes de 
gran valor nutritiu i de salut. Tenim un aeroport re-
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gional molt a prop de l’internacional. Tenim 160.000 
places hoteleres d’allotjament en només vint-i-un mu-
nicipis litorals, que signifiquen junts el 92 per cent de 
la capacitat, i el 8 per cent restant està situat a ciutats i 
municipis interiors. 

Dades certes del 2013, exercici tancat. Hem rebut 
5.100.000 visitants, i s’han produït 19.565.000 per-
noctacions, un increment del 0,1 per cent sobre l’any 
2012. Una referència quant al volum de negoci esti-
mable, que el podem situar entre 3.500 i 4.000 milions 
d’euros per exercici en el nostre territori. Això repre-
senta el 18 per cent del PIB, en un àmbit –el nostre– 
en què el sector dels serveis s’enfila fins al 55 per cent 
en la construcció d’aquest producte interior brut, si ho 
agafem en el sentit més ampli. 

Deixo aquí aquesta consideració de caràcter nacional i 
la de caràcter territorial. 

Entro en el punt segon: el centre recreatiu i turístic de 
Vila-seca i de Salou. Port Aventura, que és com ha-
bitualment anomenem el conjunt d’activitats que con-
figuren el centre recreatiu i turístic, és –deixin-m’ho 
recordar, senyores i senyors diputats– la més gran in-
versió turística de caràcter privat mai realitzada. Més 
de 1.200 milions d’euros d’inversió directa en els anys 
de la seva materialització, i uns 740 milions d’euros 
d’impacte econòmic anual induït a la zona, que equi-
val entre el 18 i el 21 per cent de l’impacte de tot el 
sector turístic de la Costa Daurada. Ha sigut una mag-
nifica escola de formació especifica i continuada en el 
sector dels serveis, i ha generat en tot aquest perío-
de de temps milers d’ocupacions laborals, sobretot en 
l’àmbit jove, que tan bé van i que tanta falta fan. 

En dinou anys, en dinou exercicis, s’han generat més 
de 56 milions de visitants, que es diu aviat, i una ges-
tió sostenible de 825 hectàrees de sòl, aspecte no 
menys remarcable. S’ha produït la desitjada desesta-
cionalització fins a límits mai imaginats. Avui podem 
parlar d’activitat turística a l’entorn de deu mesos. Na-
turalment, no tots els mesos tenen la mateixa intensi-
tat, però les nostres infraestructures i capacitats turís-
tiques tenen rendiment i explotació –i un rendiment 
més que notable– al llarg de gairebé deu mesos de ca-
da any. 

Ha produït dinamització econòmica, no ho discuteix 
ningú. Ha produït estabilitat laboral i progrés conti-
nuat de forma generalitzada, i ha sigut també –no ho 
oblidem–, la inversió de Port Aventura, en aquest sen-
tit ampli de tot el que s’ha fet en aquell indret i que 
coneixem per Port Aventura..., ha significat ser un 
element tractor d’altres inversions privades, que en la 
projecció d’aquesta tan important han donat confian-
ça i seguretat a la zona i han animat i estimulat altres 
inversions també molt importants per al desenvolupa-
ment socioeconòmic de la Costa Daurada, del Camp 
de Tarragona i del conjunt territorial de les nostres 
deu comarques.

També deixin-me remarcar que ha significat un impuls 
definitiu a la creació, ara ja fa deu anys, de l’avui Fa-
cultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira 
i Virgili, com a centre de referència en la formació su-
perior, la recerca i la transferència de coneixement del 

sector. Segurament que sense aquesta inversió cabdal, 
aquest impuls no s’hauria donat i, per tant, seguiríem 
tenint uns instruments de formació en el sector, doncs, 
més afeblits, com els que teníem abans. Per tant, és 
molt important tenir en compte que una cosa ha portat 
a l’altra, i juntes ara ens donen una notable fortalesa 
pel que fa tant als instruments de generació de treball 
com als instruments de preparació per a les persones 
que hi han de treballar. En aquest camp, naturalment, 
i en molts altres.

A dia d’avui, el centre recreatiu i turístic, Port Aven-
tura, ha desenvolupat aproximadament un 40 per cent 
del seu projecte previst. Resten pendents encara àm-
bits comercials, lúdics, i el resort residencial, els es-
pais esportius i espais hotelers. Està molt lluny encara 
de la seva total execució pel que fa als continguts au-
toritzats per la llei que ara es vol modificar, la 2/1989, 
de 16 de febrer, d’aquest Parlament. Em sembla im-
portant deixar constància d’aquest fet: dinou anys de 
recorregut, 40 per cent d’execució, aproximadament 
un 60 per cent d’activitat encara a realitzar. 

Entro en el darrer dels tres punts indicats i en el que 
té un objecte més directe a la compareixença d’avui, 
tot i que em semblava important de precedir aques-
ta part final dels dos comentaris anteriors, en el sentit 
de situar-ho i encaixar-ho en l’efecte que ha produït 
aquesta llei al llarg de la seva aplicació. Per cert, el 
mes de febrer vinent farà vint-i-cinc anys de la seva 
promulgació. 

Senyores i senyors diputats, tenen a la seva responsa-
bilitat la modificació d’una llei que ha fet un molt bon 
servei al desenvolupament turístic del nostre territori 
en particular, i ha fixat un marc legislatiu català que és 
d’èxit i de referència a Europa. Tinguin-ho molt pre-
sent, aquesta és una molt bona llei que ha fet una molt 
bona feina i que ha donat un molt bon resultat, i que el 
mes vinent farà vint-i-cinc anys que es va promulgar 
per aquest Parlament.

Crec també que l’abast de la iniciativa del Govern i 
la de tots vostès deu ser fer una gran adaptació a les 
noves tendències dels mercats turístics internacio-
nals i, deixin-m’ho dir, amb l’interès de contribuir que 
les coses vagin bé. Ha de ser més aquest l’accent –el 
que acabo de dir– que no pas fer una reforma legis-
lativa a favor d’algun interès concret, per legítim que 
aquest sigui. La llei ha de marcar el terreny de joc per 
a aquestes preteses inversions que s’han anunciat o 
per a qualsevol altra que pugui ser d’interès per al ter-
ritori i per al país. El marc legislatiu ha de fixar, natu-
ralment, aquest terreny de joc, amb la característica 
d’èxit que l’ha precedit en els vint-i-cinc anys d’aplica-
ció d’aquesta llei. 

Deixin-me que resumeixi, des del punt de vista del 
territori i com a alcalde, com puc resumir l’efecte que 
ha produït aquesta llei en la seva aplicació, la 2/89, la 
que encara és vigent a dia d’avui. És una llei moderna, 
perquè es va anticipar a qualsevol altre referent legis-
latiu en el marc europeu. Ha sigut competitiva, perquè 
ha produït els efectes que pretenia. I sobretot va ser i 
és molt previsora i curosa a garantir l’interès turístic i 
social. Per tant, aquests serien els atributs fonamen-
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tals que caldria aplicar a aquesta llei, si en volem fer 
la valoració. 

Ara vostès estan tramitant, pel procediment d’urgèn-
cia, per cert, cosa que és d’agrair i que no sovint s’ex-
plica, que vostès estan treballant amb la característica 
del procediment d’urgència... Agraeixo aquesta acti-
vitat a la comissió, als seus responsables i a tots els 
diputats i diputades que en formen part, perquè a ve-
gades aquestes percepcions al territori no acaben d’ar-
ribar, i sembla que la necessària activitat parlamentà-
ria i els temps que ha de tenir es confonen amb una 
dilació –cosa que no és així–, i que, per tant, com a 
agent del territori els agraeixo a tots vostès que esti-
guin fent aquest esforç que, seguint la petició que el 
Govern havia fet, se pugui tramitar per aquest proce-
diment.

Aquesta modificació que vostès treballen pretén man-
tenir la capacitat d’iniciativa inversora de privats, co-
sa importantíssima en els temps presents; pretén adap-
tar-nos a les demandes futures dels mercats emissors 
de turisme, ampliar activitats possibles, incorporar la 
possibilitat del joc i les apostes, la seva tributació i les 
modificacions adients; regular alguns termes del joc 
com a resultat de comprovar quina mitjana de taxes 
s’aplica de forma generalitzada al món. I en aquest 
sentit, com que aquest és un tema recurrent del qual 
s’ha parlat, doncs, em permeto també opinar-hi, amb 
la bona finalitat de contribuir a l’enriquiment d’aquest 
debat. Jo penso que val més el 10 per cent d’alguna co-
sa que el 55 per cent de res, que és la situació en què 
ens trobem. També pretén, aquesta modificació, possi-
bilitar la reordenació i modificació de paràmetres ur-
banístics a través d’un pla director. 

Aquestes són essencialment les característiques 
d’aquesta modificació legislativa que jo he pogut per-
cebre del projecte que ens han sotmès a la nostra opi-
nió. Acabo, senyor president. I precisament, en coin-
cidència amb aquests objectius, em permeto suggerir, 
si vostès em deixen, l’exclusió del parc temàtic, àmbit 
familiar per excel·lència, com a zona apta per al joc. 
Crec que està en les seves previsions, ho remarco. I no 
distreure’s massa més en aquest paràmetre d’utilitat 
complementària, la del joc, per captar mercats de l’Est 
i asiàtics, on això és un costum molt arrelat. I sí que, 
en canvi, m’atreveixo a suggerir posar molt més l’ac-
cent en l’urbanisme, un urbanisme que sigui de quali-
tat, que sigui, naturalment, sostenible i durador, com 
fins ara, que les coses ens han anat molt bé en aquest 
sentit, i sobretot progressiu en el temps. 

Aprofito per remarcar l’interès que aquesta modifica-
ció ajudi molt a fer possible que la nostra destinació 
turística, si volem que passi de destí turístic europeu a 
destí turístic mundial, pugui disposar d’un ampli ven-
tall de productes i de serveis, complementar el turisme 
familiar amb el de negocis i donar el percentatge d’ex-
periències diferents que generin noves necessitats de 
repetir en aquella mateixa destinació. 

Aquesta modificació, senyores i senyors diputats, ha 
de donar continuïtat en model d’èxit i assegurar de 
nou que el centre recreatiu i turístic sigui una sin-
gular destinació turística de primer nivell mundial 

al mig –al mig– del món americà i asiàtic, que és on 
som. 

Aquesta llei, ara subjecta a aquest tràmit, va néixer 
de la voluntat de potenciar Catalunya com a país tu-
rístic de qualitat, d’entendre que aquest és un sector 
molt dinàmic i molt competitiu i que cal adaptar-se 
constantment a les noves tendències i modalitats. Va 
definir unes polítiques integrals de lleure complemen-
tàries de les tradicionals de sol i platja, atraccions te-
màtiques, usos hotelers, esportius, comercials i resi-
dencials, amb els seus serveis corresponents. Es va 
fer sobre una base racional de fixació de superfícies 
mínimes i edificabilitats màximes, i requisits indis-
pensables d’inversió privada per optar al corresponent 
concurs públic. 

En definitiva, ja ho hem dit, es podia intuir que fó-
ra una bona llei, però el temps ha confirmat que és 
una molt bona llei que ha servit bé l’interès que la va 
motivar: procurar per l’equilibri territorial i garantir el 
progrés social. 

Acabo dient-los que no tinc cap dubte i tinc la plena 
confiança que el Govern, aquesta comissió i el Par-
lament sabran trobar el millor camí per fer d’aquesta 
modificació un nou motiu d’encert, com ho és fins ara 
la vigent Llei 2/1989, de 16 de febrer, de centres recre-
atius i turístics.

Moltes gracies, senyor president; moltes gràcies, se-
nyores i senyors diputats.

El president

Gràcies, senyor alcalde, per la seva intervenció. 

Compareixença
de Pere Granados Carrillo, alcalde de  
Salou, amb relació al Projecte de llei  
de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de 
febrer, sobre centres recreatius i turístics, 
i d’establiment de normes en matèria de 
tributació, comerç i joc (tram. 353-00271/10)

Ara és l’hora del senyor alcalde de Salou, l’il·lustríssim 
senyor Pere Granados. Endavant, té vostè la paraula.

L’alcalde de Salou (Pere Granados Carrillo)

Moltes gràcies, president. Molt bon dia, president, 
amic i alcalde de Vila-seca, membres de la Mesa, di-
putats i diputades, regidors i regidores de l’Ajuntament 
de Salou, i regidora de l’Ajuntament de Vila-seca, se-
cretària de Finances, molt bon dia a tothom, i també 
als representants del territori, molt bon dia. Gràcies 
per donar-me aquesta possibilitat per tal de parlar del 
que nosaltres entenem que és la bonança d’aquest pro-
jecte que es diu BCN World. 

Mireu, Salou és una població d’uns vint-i-set mil ha-
bitants, que la seva única i exclusiva economia és el 
turisme, entès en el sentit més ampli. Turisme no és 
només allotjament, sinó que turisme són totes les ac-
tivitats que una destinació turística pot oferir, com és 
el comerç, com és la restauració, etcètera. Insisteixo 



Sèrie C - Núm. 303 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 21 de gener de 2014

COMISSIÓ D’ECONOMIA, FINANCES I PRESSUPOST, SESSIÓ NÚM. 15  8

que la nostra economia és aquesta, només és la del tu-
risme. 

Mireu, jo crec que avui dia nosaltres tenim l’obligació 
de fer funcionar la nostra economia; i quan dic això jo 
m’estic referint a l’economia en general, però sobretot 
a l’economia local. I com es fa això? Doncs, sent cada 
vegada més competitius. I per què dic això? Mireu, jo 
acabo d’arribar ara de la fira de Belfast, on realment 
nosaltres com a destinació turística, i això és aplica-
ble no només a Salou, sinó que és aplicable a Costa 
Daurada i aplicable també al país, a Catalunya, com 
una gran destinació turística que és, quan anem a pro-
mocionar i promocionem el nostre producte, hem de 
competir amb tot el món, amb totes les destinacions 
mundials, perquè allà es troba tothom. 

Per tant, aquesta competència, aquesta competitivitat, 
fa i requereix que siguem nosaltres el millor producte. 
I com ho fem això? Especialitzant la nostra destinació, 
donant serveis que no tenen els altres, i aquí, amb el Bar-
celona World, el BCN World, tenim la gran ocasió i la 
gran possibilitat de millorar la nostra oferta. Per tant, ai-
xò significa més competitivitat de la destinació turística 
a l’hora d’entrar en concurrència amb les altres destina-
cions, quant al fet que és un tema singular i únic. 

Dit això, significa, per tant, generar més economia a 
la nostra ciutat, més economia al territori i més eco-
nomia al país, i en uns moments en què la crisi econò-
mica està fent molt de mal, i que resulta que el turisme 
és de les poques activitats econòmiques que ens poden 
fer sortir d’aquesta crisi. Per tant, tenim doblement 
obligació: a potenciar aquest projecte i a potenciar el 
turisme de forma general. 

Però també és veritat que això significa entrar en una 
dinàmica, a la qual ja ha fet referència l’alcalde de Vila- 
seca en el tema de Port Aventura, però és aprofun-
dir-la encara molt més, que és una situació que és molt 
desitjada per la població i molt desitjada per l’activitat 
econòmica dedicada al turisme, que és la desestacio-
nalització. Penseu que en el turisme tot el que és el te-
ma del treball són temporals. Necessitem que els ciu-
tadans i ciutadanes que treballen en el sector turístic, 
que són molts, molts llocs de treball, cada vegada pu-
guin anar accedint que la seva temporada s’allargui i, 
si és possible, entre tots plegats aconseguir que la tem-
porada duri tot l’any, i, per tant, trencar aquesta preca-
rietat de la temporalitat. 

Però també una qüestió fonamental, la gran quanti-
tat, el nombre tan important de llocs de treball, que en 
aquests moments l’únic que sentim parlar és de des-
trucció..., això fa que la nostra aposta sigui una aposta 
decidida per la defensa del Barcelona World. Perquè és 
que no hi ha una altra manera de crear llocs de treball 
i donar solució i sortida a les famílies que avui dia ens 
demanden que no arriben a final de mes. Només hi ha 
una, és la inversió. I jo crec que la classe política te-
nim l’obligació d’afavorir la inversió per a creació de 
llocs de treball. Les administracions públiques no cre-
en llocs de treball productius, en el sentit a què m’estic 
referint. Qui els crea és –hi insisteixo– la inversió.

I aquesta llei, que vostès estan aquí, al Parlament, tra-
mitant-la, i per això estem nosaltres en aquesta compa-

reixença, per donar contesta a les respostes que vostès 
puguin fer, i donar també la nostra opinió amb relació 
al Barcelona World, evidentment té una tradició, que és 
la tradició a què ha fet referència l’alcalde de Vila-seca, 
que és la Llei 2/89, que, com molt bé ha dit, ha sigut un 
gran referent, és un gran referent de fer bé les coses i de 
fer-les funcionar, sobretot a la inversió privada. 

Dit això, jo simplement us demanaria, com a repre-
sentants dels partits polítics, perquè crec que he deixat 
bastant clar quin és el nostre posicionament i quines 
són les bonances que entenem nosaltres que té aquesta 
llei, en aquest sentit, que faciliteu en el possible la im-
plantació d’aquest gran projecte, que es fa molt neces-
sari per a Salou, per a Vila-seca, per al territori i per 
al país, i més en uns moments de crisi econòmica i en 
uns moments d’una gran competitivitat turística a ni-
vell internacional. Insisteixo que nosaltres hem de ser 
cada vegada més competitius i millors per aportar tu-
ristes a les nostres destinacions.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor alcalde, per la seva intervenció. 
Ara és el torn dels grups parlamentaris. I en primer 
lloc, i per un espai màxim de cinc minuts, té la pa-
raula el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. Diputat Aragonès, en pot fer ús.

Pere Aragonès i Garcia

Moltes gràcies, senyor president. Senyor Poblet, se-
nyor Granados, alcaldes, benvinguts a la Comissió 
d’Economia i Finances. Agraïm la seva compareixen-
ça, i farem alguns comentaris sobre el contingut de 
la compareixença, i els demanarem que ens ampliïn 
algunes consideracions sobre aspectes en què potser 
no han pogut tenir temps d’aprofundir. Abans també 
aprofito per saludar els representants dels ajuntaments 
de Vila-seca i Salou que avui ens acompanyen, i tam-
bé els responsables en matèria d’hisenda del Govern 
que també estan aquí. 

Bàsicament el que ens toca fer en aquesta comissió és 
ponderar els diferents interessos, des del punt de vista 
de l’interès general, que poden entrar en contradicció 
amb el que és el tractament del projecte del Barcelona 
World. Deia l’alcalde Poblet que havíem de modificar 
la Llei del CRT pensant en un model general i no en un 
projecte concret, però en tot cas és el projecte que ara 
tenim sobre la taula, o en tot cas l’oportunitat que s’ha 
generat de tenir aquesta inversió a la zona de la Costa 
Daurada. 

Hi han alguns aspectes que a nosaltres ens agradaria 
que ens ampliessin. Per una banda, en l’àmbit urbanís-
tic. Pel que s’ha fet públic del projecte, es parla, doncs, 
d’un nombre d’habitacions molt important, que supo-
saria augmentar molt l’oferta d’habitacions i, per tant, 
alteraria el mapa actual de l’oferta turística, com a mí-
nim del que seria, doncs, la part hotelera de tot el que 
és la Costa Daurada. I probablement les dimensions 
de què es parla requeririen posterior desenvolupament 
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urbanístic per part dels ajuntaments, que s’hauria de 
fer d’acord amb Urbanisme de la Generalitat. 

Per tant, la primera pregunta és: quines previsions 
tenen vostès de possibles canvis o impuls de canvis 
des de l’àmbit municipal d’alguns aspectes relacionats 
amb l’urbanisme del CRT, com per exemple la qües-
tió de l’edificabilitat, perquè de les dimensions de què 
es parla sembla, doncs, que seria previsible que hi ha-
gués un augment molt significatiu de l’edificabilitat, 
suposant que tot el projecte es fes de cop, no? Per tant, 
doncs, i això com ho encaixem amb el fet que van ha-
ver-hi unes expropiacions, comptant que hi hauria una 
edificabilitat concreta, i que, per tant, ara això ens po-
dria portar alguns problemes. 

Després, en l’àmbit de l’economia del territori, és evi-
dent que l’augment de l’oferta d’una manera tan signi-
ficativa té un impacte, però també les característiques 
d’aquesta oferta. S’incorpora un element que fins ara 
hi és... Bé, «hi és», de fet a la ciutat de Tarragona hi 
ha un casino, però no té un paper significatiu en l’ofer-
ta. De fet, sembla que tampoc no acaba de funcionar 
com els seus promotors voldrien, no? Per tant, com ai-
xò pot alterar la marca, o el risc que pot haver-hi del 
turisme..., la marca de turisme familiar que s’ha anat 
guanyant la destinació a còpia també, doncs, de mol-
tes inversions, tant públiques com privades, no?

Per tant, aquesta reflexió una mica és sobre la mar-
ca, tenint en compte que ajuda a desestacionalitzar, 
aquest projecte també. És a dir, aquest també seria un 
vessant que disminuiria..., és a dir que potser donaria 
més estabilitat. 

Després també es preveu al projecte, pel que hem co-
negut, una àrea comercial que evidentment tindrà..., és 
a dir, alteraria també l’oferta actualment comercial de 
la zona, i, per tant, podria tenir un impacte sobre nu-
clis comercials potents de l’entorn. Per tant, que tam-
bé ens ho valorin, això. Pot tenir un efecte d’arrosse-
gament o pot tenir un efecte d’entrar en competència 
amb les àrees comercials del costat, amb la qual cosa 
potser no acabaríem d’arreglar re, no?

I després..., hem vist experiències similars. Aquí es va 
començar a parlar d’aquesta qüestió quan es va par-
lar d’Eurovegas, que després la inversió es va cana-
litzar cap a Madrid i finalment no s’ha executat. És a 
dir, vostès fins a quin punt creuen que el projecte es 
desenvoluparà en la seva totalitat i quina fortalesa hi 
ha de capacitat inversora realment al darrere, no? Per-
què el pitjor que podríem fer és fer unes modificacions 
per adaptar-ho a una inversió que després finalment no 
s’acabi produint, com ha estat el cas d’Eurovegas, no? 

Per tant, tots aquests elements, tenint en compte que, 
evidentment, hi ha aspectes positius, que vostès han in-
dicat, són els que han d’ajudar a ponderar-ho –i amb això 
acabo, president–, i els demanaríem que ens ho pogues-
sin respondre. I agrair-los de nou la compareixença. 

El president

Moltes gràcies, senyor diputat, per la seva intervenció. 
Ara és el torn parlamentari del Grup Parlamentari So-
cialista. Honorable senyor, té vostè la paraula.

Xavier Sabaté i Ibarz

Moltes gràcies, president. Benvinguts els alcaldes de 
Vila-seca i Salou, i els seus acompanyants. Vostès 
saben que el Grup Socialista és favorable al projec-
te inicialment, encara que tenim algunes prevencions 
importants, que m’agradaria també posar-los de ma-
nifest, principalment pel que fa als impactes fiscals i 
urbanístics. 

Jo no sé, senyors alcaldes, si vostès han calculat l’im-
pacte urbanístic en la línia del que apuntava també el 
portaveu d’Esquerra Republicana. El sostre edificable, 
quina és la diferència respecte de les previsions actu-
als i respecte del que vostès coneixen que pot supo-
sar el projecte definitiu, si s’executa tal com es va pre-
sentar inicialment, no el mòdul inicial únic que fins 
ara s’ha anunciat que està previst i del qual es dispo-
sa d’inversió, sinó de tot plegat, eh? A nosaltres sa-
ben que ens preocupa molt, ho hem posat de mani-
fest públicament, també aquí, en el Parlament, aquesta 
qüestió sobretot. La Costa Daurada s’ha preservat en 
aquests darrers anys del boom turístic, des dels seus 
inicis, i no ens agradaria que, malgrat que aquest és 
un projecte al qual, hi insisteixo, som favorables, tin-
gués un impacte negatiu a partir d’ara.

M’agradaria també, al nostre grup li interessa saber si 
vostès han previst en els seus municipis els impactes 
que això tindrà i les previsions que vostès han de fer 
a nivell municipal, no només de CRT, sinó, per exem-
ple, en el tema escolar. És a dir, quines previsions hi 
ha d’augment de població, i això quin impacte tindrà 
per satisfer i preveure ja de bell antuvi els nous equi-
paments que vostès puguin preveure, si ho han estu-
diat a nivell escolar, a nivell sanitari, a nivell de se-
guretat, a nivell de tractament de residus, i de quina 
manera pensen resoldre aquests problemes que singu-
larment poden ser els de més impacte. 

Em permetran que faci un comentari sobre la rebaixa 
impositiva. El nostre grup no hi pot estar d’acord, en 
un moment sobretot de crisi en què pensem que s’està 
demanant el principal esforç a les capes menys afa-
vorides i en una activitat com aquesta, supèrflua, di-
guem-ho així, per bé que sigui important si finalment 
s’implanta en el nostre territori. 

Em permetran també que sobretot a l’alcalde de Sa-
lou li faci una pregunta referida a... Finalment, l’acord 
sobre el consorci recreatiu i turístic, que vostès, en fi, 
han viscut de forma més intensa, perquè cadascú legí-
timament ha defensat els seus interessos, encara que 
nosaltres hem estat molt crítics aquest any que han du-
rat les diferències aquestes, més d’un any... Li hem dit 
al Govern en aquesta cambra que no era positiu que 
vostès mantinguessin aquestes diferències durant tant 
de temps. Però, bé, senyor alcalde de Salou, vostè creu 
que finalment les promeses del Govern es començaran 
a concretar enguany, el 2014? Pel que fa al seu munici-
pi, em refereixo. I durant quants anys pensa que dura-
ran les inversions a què el Govern s’ha compromès en 
l’acord que vostès finalment varen signar. 

No creuen vostès –aquesta pregunta és per a tots dos– 
que valdria la pena que, vist l’impacte que tindrà, de 
tot tipus –i em refereixo també al positiu, eh?–, en l’es-
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tructura turística, en la infraestructura turística de la 
zona, comencéssim a preveure una planificació que 
fos participada per vostès, sobretot pels ajuntaments 
de la zona, però sobretot pels dos principals –Vila- 
seca i Salou–, la universitat i l’empresariat local? A  
nosaltres ens preocupa que els empresaris locals no 
quedin massa al marge. I, de fet, vostès saben que hi 
ha hagut il·lustres representants d’aquest sector que han 
manifestat també la seva inquietud, de la qual nosaltres 
ens volem fer ressò també avui aquí, per això els ho 
preguntava.

Recollim els suggeriments de l’alcalde de Vila-seca 
que el parc temàtic actual de Port Aventura quedi al 
marge de l’àmbit del joc. Nosaltres també ja ho teníem 
previst, com vostè em sembla que ja ha insinuat, i, en fi, 
la resta de grups parlamentaris em sembla que també. 

Per últim, quan calculen vostès que es poden iniciar 
les obres? Nosaltres voldríem que com més aviat mi-
llor. Procurarem agilitar, en la mesura del possible, 
els tràmits, però no és només qüestió nostra –és l’últi-
ma pregunta, senyor president–, també depèn de vos-
tès i del consorci recreatiu i turístic la seva tramitació, 
així que també ens agradaria que ens responguessin 
aquesta pregunta.

Gràcies, president. 

El president

Moltes gràcies, diputat Sabaté, per la seva interven-
ció. És el torn parlamentari del Partit Popular i del seu 
grup. Diputat Luna, té vostè la paraula. Endavant.

Rafael Luna Vivas

Moltes gràcies, president. Agrair, naturalment, la pre-
sència dels alcaldes de Vila-seca i de Salou en aques-
tes compareixences que es fan amb motiu de la refor-
ma de la llei que ha de donar pas al que és la indústria 
turística del Barcelona World. 

He escoltat molt bé, sobretot el senyor Poblet, que ha 
fet una història llarga del que és el turisme, que conei-
xem tots i que podem compartir des del nostre grup. 
Ens hauria agradat més conèixer en profunditat real-
ment el que avui estem aquí per fer, el que és realment 
el projecte del Barcelona World. Ho diem perquè la 
informació és minsa, la informació que tenim nosal-
tres comença ara, amb l’excepció d’aquest dinar que 
es va fer, a un preu de vuitanta euros, en el qual se va 
presentar –en un club privat– el que era el projecte del 
Barcelona World. Ho dic perquè començarem a partir 
d’ara a saber realment, doncs, en què consisteix aquest 
projecte, i això aclarirà al nostre grup parlamentari 
aquests interrogants que té al respecte.

Per tant, la pregunta ja molt directa, primera pregunta 
d’això. Ha sortit un informe de la Universitat Rovira i 
Virgili, de dos professors, que no deixa molt bé aquest 
projecte. Jo, senyor Poblet, sé que vostè té un apropa-
ment a la Facultat de Turisme i Geografia. Coneixia 
aquest informe? Ha llegit aquest informe? Què li sem-
bla aquest informe? És prou convenient aquest infor-
me? S’ha de fer cas d’aquest informe?

Segona, ens preocupa moltíssim, perquè no es parla 
gens de la marca Costa Daurada... Vostè, senyor Po-
blet, a part de ser alcalde de Vila-seca, és el president 
de la Diputació Provincial de Tarragona i president 
–i president– del Patronat de Turisme. Per tant, ens 
agradaria també saber quina potenciació s’ha de fer 
referent molt concretament al que és la marca Costa 
Daurada, que la gent del territori tenim una obligació 
total i absoluta de potenciar. O, si no, aquest servilis-
me a «Barcelunya» comportarà que puguem perdre 
certa entitat del nostre territori.

Aquestes són les preguntes que jo faria molt direc-
tament al senyor Poblet. I després, senyor Grana-
dos, bé, nosaltres celebrem moltíssim des del nostre 
grup parlamentari que vostè hagi arribat a un acord, 
doncs, amb una inversió vora de 30 milions d’euros, 
crec que són molt bons per a Salou, i sobretot alguna 
obra que ja el temps la tenia encallada per complet. 
Penso que vostè ha sabut negociar prou bé en aquest 
sentit. Però jo la pregunta que li faria és: la prioritat 
que vostè ha tingut ha sigut aquest acord econòmic, o 
realment vostè creu en profunditat en el projecte i en 
la indústria Barcelona World? 

Són les preguntes que faríem, penso que ni he esgotat 
el temps, però no hi fa res.

Moltes gràcies, senyor president.

El president

Moltes gràcies a vostè, diputat, per la seva intervenció. 
Ara és el torn del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Dipu-
tada Grau, té vostè la paraula.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, president. Donar la benvinguda a l’alcalde de 
Salou, a l’alcalde de Vila-seca i president de la diputa-
ció, senyor Poblet, i a tots els regidors i personal que 
ens acompanya.

Miri, avui tornem a veure per enèsima vegada el que 
ha sigut aquest procediment des que va començar. Vos-
tès ens han parlat de l’èxit del Port Aventura, però res 
del projecte Barcelona World. Perquè al final nosaltres, 
igual que molta gent del territori, el que pensem és que 
això és fum, és que darrere d’això hi ha fum, i el que hi 
ha és una excusa per modificar una llei que, com molt 
bé deia el senyor Poblet, va ser una llei ben feta, una 
llei que va portar un model d’èxit, però que ara s’ha 
de modificar perquè hi han uns interessos particulars 
d’uns terrenys, eh?, i tal com està el mercat cal posar 
aquests terrenys en valor. I, per tant, d’aquí, totes les 
modificacions urbanístiques; d’aquí, l’addicional de la 
llei que permet, mitjançant plans puntuals, derogar tota 
la legislació sense passar pel Parlament, sense passar 
pel planejament. Per tant, nosaltres creiem que hi ha 
fum i que això, al darrere, és una manera de reactivar 
urbanísticament.

Miri, una altra qüestió, l’informe que citava el senyor 
Luna, que es va publicar ahir per part de la Rovira i 
Virgili, i que no diu re nou que nosaltres no hàgim es-
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tat dient durant aquest temps. Un model contradictori 
amb el territori, un model turístic, que justament vos-
tè, senyor Poblet, ens parlava del model d’èxit del re-
re país, del Priorat, dels parcs naturals, del Feder... És 
que aquest model va en contra –va en contra– del que 
hem estat fent fins ara. És difícil fer una governança 
amb aquests dos models. Per tant, vostès han estat re-
bent, el patronat ha estat rebent uns fons d’Europa, i jo 
no sé si aquest nou projecte té molt a dir amb el que 
s’ha apostat fins ara.

Després, la gran incertesa sobre aquests inversors, que 
ningú coneix. Escolti, aliar-se amb un senyor com el 
Bañuelos... És una pena que l’últim dia compareguin 
els que teòricament coneixen el projecte, perquè per 
molt que vostè, senyor Poblet, ens digui que aques-
ta llei està feta per a tothom, aquesta llei surt a partir 
d’una demanda d’un projecte concret, del Barcelona 
World. D’un projecte que començàvem amb cinc ho-
tels i sis macrocasinos, i acaba amb una pastilla, de 
moment, amb uns inversors que també van canviant, 
Kohlberg Kravis Roberts, un fons que compra la part 
de Port Aventura, compra el 49,9 per cent de Bonomi. 
Per tant, tota una sèrie d’incerteses, i que sempre po-
sen com a excusa la creació de llocs de treball, quan 
–i això li ho pregunto a vostè, senyor Granados– no 
hi ha un estudi dels llocs de treball, no hi ha un estudi 
de costos-beneficis. Sí que sabem que Port Aventura 
ha generat treball, però aquí tampoc encara no sabem 
quants llocs de treball i quin tipus de treball.

Per tant, jo continuo pensant que sobre aquest projec-
te hi ha opacitat, hi ha hagut falta de transparència, no 
s’han establert els pactes necessaris amb el territori, 
amb els sectors econòmics, amb el sector empresari-
al, amb el sector turístic –de fet, hi ha hagut queixes 
de l’associació d’hotelers. Perquè al final el que ens 
sembla és que s’està fent una modificació legislativa 
que, si no es fa el projecte Barcelona World, com po-
dria passar que no es fes, acabarà quedant, la modifi-
cació legislativa acabarà quedant, i al final haurem de 
veure qui beneficia aquesta modificació. 

Per tant, sobre els temes urbanístics de planejament, 
sobre els temes de fiscalitat i sobre els temes de mo-
del..., són els que m’agradaria que vostès ampliessin la 
informació.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada, per la seva interven-
ció. Ara és el temps del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Diputat Carrizosa, pot vostè fer ús de la paraula.

Carlos Carrizosa Torres

Gràcies, president. Gracias por comparecer aquí, se-
ñores alcaldes de Vila-seca y Salou. Mi grupo se 
opuso a la tramitación y planteó una enmienda a la 
totalidad de la ley, puesto que entendemos que la mo-
dificación que se pretende hacer es un traje hecho a 
medida para este proyecto de Barcelona World, que no 
tenemos la seguridad de que al final vaya a hacerse. 

Es un proyecto de unos inversores de los cuales no co-
nocemos lo suficiente, pero sí que sabemos que se está 
haciendo un importantísimo descuento tributario a los 
inversores por la vía de la modificación del tipo al que 
se somete el impuesto sobre el juego, y todo esto se ha 
hecho de una forma que nos parece que ha sido poco 
transparente. Va a tener un impacto fuerte en las cuen-
tas públicas, la rebaja del impuesto en tantos puntos, y 
esto nos parece también que es un agravio comparati-
vo a otras empresas en crisis a las que no se sabe por 
qué no se les ha dado tantas facilidades. No nos pa-
rece correcto, en definitiva, que se modifique una ley 
para adaptarla a una inversión que no sabemos seguro 
que se vaya a producir, y que nos parece que podría 
pasar igual que con Eurovegas. 

Queríamos preguntarles, señores alcaldes, sobre el 
impacto urbanístico que tienen proyectado ustedes y 
el impacto sobre los servicios municipales, porque ob-
viamente esto supondría –el que se llevase a cabo un 
proyecto así, si es que se lleva al final a cabo– un im-
pacto fuerte sobre los vecinos en los ámbitos de segu-
ridad, de tráfico rodado y de residuos. 

A todas estas cuestiones ustedes se han referido, han 
cargado las tintas en lo beneficioso que es el comple-
jo Port Aventura para sus municipios, cosa que es in-
negable, pero ciertamente esto supondría un esfuerzo 
adicional, si es que se lleva a cabo, y también reque-
rirá nuevos gastos por parte de las arcas municipales, 
que precisarán de unos ingresos que nos gustaría sa-
ber si ustedes tienen previstos, de dónde tienen pre-
visto obtener los ingresos suficientes para hacer frente 
a estos tres retos, en seguridad, tráfico rodado y resi-
duos, que sin duda se producirán en sus municipios.

Muchas gracias.

El president

Gràcies, senyor diputat, per la seva intervenció. Ara és 
el torn del Grup de les CUP. Diputada Vallet, té vostè 
la paraula, en pot fer ús.

Isabel Vallet Sànchez

Bon dia, moltes gràcies. Nosaltres d’inici hi som con-
traris, a més a més ens oposem directament i frontal-
ment a l’existència d’aquest projecte. Un projecte que, 
s’ha dit abans, és un projecte de ficció, un projecte ba-
sat en el no-res i en les especulacions i en les infor-
macions contradictòries. De fet, la seva intervenció 
avui tampoc ens ha concretat ben bé en què acaba so-
lidificant tot aquest macroprojecte. Sí que ens ha que-
dat clar que vostès, o les seues intervencions, avalen i 
aproven l’existència del projecte –això ens ha quedat 
clar. I, per tant, avui, més que posicionament, farem 
preguntes per intentar saber, doncs, de què estem par-
lant, no?

La primera pregunta seria: quines dades tenen vostès 
que permetin garantir, doncs, que aquest projecte que 
vostès diuen que ens farà sortir de la crisi, no?, aquest 
model de turisme que ens farà sortir de la crisi..., qui-
nes dades tenen vostès que permetin acreditar que els 
beneficis que generarà aquest projecte seran beneficis 
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que repercutiran en tota la població, per tant, redistri-
buiran la riquesa, i no, en canvi, que seran beneficis 
que aniran a parar a inversors privats i, per tant, que 
enriquiran les butxaques dels que ja tenen, i, per tant, 
responent també al model de turisme que s’està desen-
volupant, no? Per tant, quines variables manegen vos-
tès per a dir que això serà una aposta d’èxit, a part que 
serà un boom especulatiu i urbanístic, que això ja ho 
sabem? 

D’altra banda, els volíem preguntar si coneixen vostès 
l’existència de l’informe que ja han anomenat, l’infor-
me que fa la Universitat Rovira i Virgili, bé, dos dels 
seus professors. Aquest informe és bastant contundent, 
no? Explica que el model no és més que una resposta 
continuista a un model que és el de l’especulació, a un 
model que bàsicament s’ha basat en el boom immobili-
ari i que ha donat una situació nefasta i, per tant, doncs, 
també d’alguna manera ha determinat la crisi actual. 

Per tant, voldria saber si vostès rebaten aquesta situ-
ació, perquè sí que és veritat que han parlat d’un pro-
jecte avantatjós, però no sé si tenen en compte les tres 
petjades que suposarà aquest projecte: una petjada 
respecte al territori, una petjada respecte als llocs de 
treball i, per tant, al teixit socioeconòmic, i també, òb-
viament, una petjada ambiental i de desenvolupament 
sostenible. Com poden rebatre aquest informe, si és 
que poden, els preguntaria.

Després, sobre –de nou, eh?– l’avaluació del projecte 
en si, i fent ficció veiem que les dades que se’ns do-
nen són la construcció de sis casinos, unes dotze mil 
places hoteleres, una ubicació de quinze mil màquines 
escurabutxaques. Si sumem també les que suposaran 
per als treballadors, o per als possibles treballadors, 
són unes vint-i-cinc mil finalment places i unes vint-
i-set mil places no hoteleres. També es fixa aproxima-
dament una urbanització de 625 hectàrees, quan, per 
exemple, Port Aventura n’ocupa unes dos-centes. Un 
consum d’aigua equivalent a una població de 33.000 
habitants, un consum elèctric equivalent a una pobla-
ció de 15.000 habitants, i a més a més ubicat, segons 
aquest projecte de ficció, en el límit meridional del po-
lígon químic de Tarragona. Per tant, la nostra pregun-
ta és: tenen mesurat quin impacte energètic suposa ai-
xò? Tenen mesurat quin impacte territorial real suposa 
això? I quin impacte sobre la mobilitat?

D’altra banda –s’ha preguntat abans–, com casa 
aquesta estratègia amb l’estratègia de construir un 
model turístic familiar. La pregunta és: ludopatia 
i família són compatibles? Escurabutxaques i nens 
són compatibles? I, en tot cas, macroprojectes, ma-
crocasinos són compatibles amb el petit comerç? 
Perquè sí que ha parlat vostè de la destrucció de 
llocs de treball. No sé si ha vist que la destrucció 
de llocs de treball majoritàriament prové del petit i 
mitjà comerç, i majoritàriament prové de les pimes. 
Per tant, això afavorirà que no hi hagi destrucció de 
treball en les pimes i en el petit i mitjà comerç? Nos-
altres entenem que no. 

En tot cas, en aquest relat hegemònic, no?, en què 
s’aposta per macromodels turístics grandíssims, que 
suposaran grandíssims beneficis, que mai acaben re-

dundant en la ciutadania, sinó, al contrari, no?, que 
acaben redundant en petites butxaques, nosaltres els 
cridem a la responsabilitat i els cridem que facin un 
exercici real de posar noms i cognoms a qui beneficia 
aquest projecte, sobre quines premisses s’ha construït 
un projecte que nosaltres entenem que només genera-
rà misèria al territori i que generarà precarietat. Per-
què quan vostè parlava abans de la precarietat deia: 
«Intentarem que s’allargui la temporalitat.» Doncs bé, 
la precarietat no només afecta la temporalitat, afecta 
la qualitat del lloc de treball, afecta els perfils profes-
sionals dels llocs de treball i, per tant, com s’exercei-
xen, i sí que és veritat que pot suposar un increment 
quantitatiu de llocs de treball, però, per tant –i acabo, 
disculpeu-me l’excés de temps–, realment com casa 
això.

I, per últim, i ja acabo, quan estem en un moment en 
el qual el país creu que ha de decidir sobre allò que 
li afecta, que és el seu futur, com expliquen vostès la 
seua negativa perquè la gent del territori pugui votar 
i pugui dir si vol en el seu territori, si vol en sa casa 
aquest projecte o no el vol? Com ho expliquen vostès 
amb relació que estem exigint, doncs, que també se’ns 
deixi votar sobre quin serà el nostre futur com a país.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió. Il·lustre diputat, té vostè 
la paraula. Endavant.

Albert Batet i Canadell

Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, al-
caldes de Vila-seca i de Salou, per la seva comparei-
xença aquí, juntament amb altres membres dels seus 
municipis que ens acompanyen. Valorem molt la se-
va participació, perquè, contestant a la senyora Va-
llet, els ciutadans de Vila-seca i Salou voten, i, per 
tant, els ciutadans del Camp de Tarragona voten, i 
quan voten a les eleccions municipals voten, doncs, 
equips de govern i alcaldes que lideren un projec-
te, els quals avui es troben aquí, i que creiem que 
aquesta comissió..., i, per tant, amb un ampli suport 
tant l’alcalde de Vila-seca com el de Salou, doncs, 
que tenen als seus ajuntaments. 

Però també un altre fet important és que aquest pro-
jecte del CRT, la modificació del projecte de llei que 
aquest Parlament treballem en ponència, no és un 
projecte nou que neixi del no-res ara mateix, sinó que 
és un projecte, com molt bé destacava el senyor Po-
blet, que va néixer ara fa vint-i-cinc anys i, per tant, 
que ha tingut un recorregut, que ha tingut un desen-
volupament d’aquesta llei, i, per tant, vostès, des dels 
seus ajuntaments, i dels seus anys de servei públic i 
d’experiència en aquests àmbits, ens poden, doncs, 
donar aquesta complementarietat, aquesta visió del 
que aporta el projecte de reforma de la llei del pro-
jecte del CRT. 

Nosaltres, des del Grup de Convergència i Unió, cre-
iem que estem davant d’una gran oportunitat. Una 



Sèrie C - Núm. 303 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 21 de gener de 2014

COMISSIÓ D’ECONOMIA, FINANCES I PRESSUPOST, SESSIÓ NÚM. 15  13

gran oportunitat per al Camp de Tarragona, una gran 
oportunitat per a la Costa Daurada, una gran oportu-
nitat per al sud de Catalunya, una gran oportunitat que 
ve a acompanyar, que ve a complementar el projecte 
que s’ha desenvolupat durant tots aquests anys de qua-
litat turística, durant tots aquests anys de lideratge de 
la marca de Costa Daurada, de la marca també de Port 
Aventura. I creiem que aquest projecte és una oportu-
nitat també per la creació de llocs de treball que pot 
vindre associada; i, per tant, és una oportunitat que no 
podem defugir.

Aleshores, davant d’aquesta experiència de vostès, de  
tots aquests anys de desenvolupament del projecte  
de llei, i de com ha afectat de forma directa els seus 
ajuntaments, que són les parts implicades d’una for-
ma més directa, el que voldríem preguntar-los, el que 
ens agradaria dir és: estem davant d’una oportunitat 
similar a la de l’any 89? I aprofundint en aquest sentit, 
estem davant d’una oportunitat similar i uns moments 
viscuts similars també, doncs, d’una part de gent que 
diu que això és fum, que diu que això fa por, que tenen 
dubtes, que tenen incerteses; si aquesta història es re-
peteix. És a dir, si això que ja es va viure l’any 89 ara 
es torna a repetir, i estem davant, doncs, de les matei-
xes pors i incerteses que es van trobar en el seu mo-
ment, amb un punt més: que ara s’ha desenvolupat un 
projecte durant vint-i-cinc anys, amb operadors que ti-
ren endavant. Per tant, l’oportunitat que suposa aquest 
projecte i les similituds respecte a l’any 89.

Des d’un punt de vista urbanístic, bé, també, no hi ha 
res de nou. És a dir, hi ha un projecte i està aprovat, 
que és el de la CRT, que permet uns usos, que permet 
unes edificabilitats, que permet uns àmbits. La nostra 
pregunta és: creuen que el que proposa el projecte de 
llei que sigui mitjançant un pla director urbanístic és 
una eina adequada, ajustada a les necessitats que vos-
tès, com a alcaldes i, per tant, màxims responsables de 
les seves viles i ciutats..., poden i necessiten per po-
der-lo desenvolupar? 

I també, amb una visió que tenen ambdós, fruit de la 
seva expertesa i del seu coneixement, des d’un punt de 
vista turístic, és: com aquest projecte pot sumar a la 
marca de Salou, a la marca de Vila-seca - La Pineda, 
a la marca de Costa Daurada, com aquest projecte hi 
pot sumar, o no, o si creuen que això suma i en quins 
aspectes suma a la marca del projecte que s’ha creat 
durant tots aquests anys en l’àmbit, des d’un punt de 
vista turístic.

I finalment també, i a ambdós, i especialment al presi-
dent Poblet, com a president de la Diputació de Tarra-
gona, per tant, amb una visió també global del conjunt 
del territori, de la demarcació de Tarragona, del Camp 
de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, quines oportu-
nitats –quines oportunitats– creu que això pot..., qui-
nes sinergies creu que això pot generar per al conjunt 
del territori, per al conjunt de la demarcació. El Camp 
de Tarragona, les Terres de l’Ebre és un territori ple 
d’actius, és un territori ple de possibilitats de desen-
volupament, si creuen que aquesta nova peça, aques-
ta nova passa endavant pot ser una complementarietat 
al projecte que s’ha treballat durant tots aquests anys, 

des d’un punt de vista turístic, però també des d’un 
punt de vista de desenvolupament econòmic.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat, per la seva intervenció. Ara és el torn 
dels nostres compareixents. Prendrà la paraula en pri-
mer lloc l’alcalde de Vila-seca, el senyor Poblet. Recor-
di que té un màxim, senyor alcalde, d’uns set minuts i 
mig. Moltes gràcies.

L’alcalde de Vila-seca

Moltes gràcies, senyor president. Doncs, vaig ràpida-
ment per feina. En primer lloc, m’agradaria agrair el 
contingut i l’abast de les preguntes que han formulat 
les diputades i els diputats aquí presents. En molts ca-
sos també el to, i naturalment la preocupació general 
per un projecte que ens importa a tots. M’atreviria a 
dir, i no creguin que és petulància ni arrogància: a qui 
més els interessa que aquest viatge vagi bé és als al-
caldes que avui compareixem en representació d’allò 
que signifiquem. 

Per tant, mal aniria que no poguéssim, en un sen-
tit ampli, en aquest Parlament, debatre els dubtes, els 
interrogants, les coses que encara no generen el grau 
de satisfacció suficient per poder, des de l’experiència 
que tenim major, ara hi entenem més que fa vint-i-
cinc anys, molt més, i molt més que a altres llocs... Per 
tant, una cosa sí que els puc dir: l’opinió dels diputats 
i diputades és molt important, la del món local i dels 
agents del territori, també. I, per tant, aquesta compa-
reixença l’hem entès –estic segur que l’alcalde de Sa-
lou com jo mateix– com una aportació que vostès fa-
cin bé la seva feina, perquè fent-la bé vostès ens anirà 
bé a nosaltres.

I, en aquest sentit, deixin-me que primer de tot els 
tranquil·litzi en una qüestió: en aquest moment, la Uni-
versitat Rovira i Virgili està emetent un comunicat pú-
blic, oficial, amb el qual desautoritza com a univer-
sitat l’informe que han emès les dues persones, que 
alguns de vostès deien «en nom de la universitat»; res 
d’això, ho han fet a títol personal. La universitat –hi 
insisteixo– està en aquest moment emetent un comu-
nicat en què diu que no representen ni l’opinió acadè-
mica ni l’opinió institucional de la Universitat Rovira 
i Virgili. Per tant, sàpiguen-ho, perquè és molt impor-
tant que alguns dels diputats..., que agraeixo que ho 
hagin dit, perquè això em permet també poder acla-
rir aquest aspecte, no és en nom de la comunitat aca-
dèmica que han parlat els dos respectables professors, 
que en qualsevol cas expressen opinió personal. Amb 
això dono per contestat i aclarit un dels aspectes que 
s’ha manifestat.

No crec haver donat en la meva intervenció..., i estic 
segur que si m’he estès una mica més en els antece-
dents era justament per remarcar el bon model del qual 
venim i la necessitat que no ens equivoquem en l’itine-
rari que ara emprenem en aquesta modificació legisla-
tiva, que ve avalat per una bona llei. Per tant, tenim a 
les nostres mans un material, un instrument molt bo, 
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no l’espatlléssim, com diuen a les Terres de l’Ebre; per 
tant, fem les coses bé, que ja hi anem, de bé. 

Per tant, en aquest sentit, la meva intervenció, com 
que les coses queden enregistrades, prego que es torni 
per part d’alguna diputada intervinent, senyora Vallet, 
a llegir, perquè no crec haver donat cap xec en blanc 
en cap moment, sinó haver remarcat coses que és la 
nostra missió avui poder-los aportar a vostès per po-
der dir exactament què ens agrada, què ens preocupa 
i quina és la bona finalitat que ha d’acompanyar tot 
això. 

Llei bona, modificació per adaptar-la a les noves de-
mandes i tendències. El món no és estàtic, el món és 
di nàmic, i si hi ha un camp en què el dinamisme es 
ma nifesta d’una manera extraordinària... Abans ho 
assenyalava el senyor Granados, quan anem a defen-
sar la nostra destinació, competim amb tothom, i en 
aquesta competència hem de ser els millors, i per ser-
ho hem de tenir bones lleis, bons marcs administra-
tius, un municipalisme que sigui amatent i, natural-
ment, la complicitat de tots els agents, del Parlament 
i dels seus diputats i diputades, dels agents socials i 
econòmics, i naturalment de tothom, si és possible, de 
tothom. 

La llei la fan vostès, si m’ho permeten, no els alcaldes 
compareixents. Per tant, entenguin que la nostra és 
una opinió que vol ajudar, no que vol, diguem-ne, ori-
entar la seva actuació. Vostès hauran de debatre quin 
és el to final que li donen. Opinem, suggerim i dema-
nem, i ara contestem les seves preguntes. Crec que el 
cercle queda ben travat i ben tancat. 

Tot això ho han de fer en benefici de les persones i de 
res més. Abans he parlat d’equilibri territorial i he par-
lat de progrés continuat. De qui? De la gent que vivim 
en el territori, que ens ha anat molt bé el viatge dels 
últims anys. Que avui el turisme –per això he assenya-
lat dades concretes– genera gairebé un 20 per cent del 
nostre PIB, i si ampliem el camp dels serveis en aques-
ta manifesta transversalitat, encara més. Per tant, es-
tem tocant un tema molt sensible, i naturalment, lluny 
de posicions polítiques, el que interessa és centrar molt 
el terreny de joc perquè les coses vagin bé. 

Algunes de les opinions que he sentit, i amb això con-
testo una de les preguntes també del senyor Batet, 
són exactament les mateixes que es deien l’any 1989. 
M’hauria preocupat molt que s’haguessin acomplert, 
no se n’ha acomplert cap ni una. Els en citaré una, 
l’any 1989 era recurrent dir: «Aquesta llei és per pro-
duir una enorme especulació urbanística i fer xalets de 
luxe en terres expropiades als seus propietaris.» Al-
guns de vostès, els que tenen més edat, ho deuen re-
cordar, o ho poden repassar en les hemeroteques i ho 
veuran en les capçaleres dels diaris. A dia d’avui, vint-
i-cinc anys després de la vigència d’aquesta llei –i això 
sí que els ho puc dir perquè és una cosa que vostès la 
poden comprovar, i per tant no cal que es fiïn només 
de la meva manifestació, sinó que és un fet real–, no 
s’ha construït ni un metre quadrat de construcció resi-
dencial –ni un–, vint-i-cinc anys després. El projecte 
ha sigut viable per si mateix, sense cap construcció re-
sidencial, que encara no s’ha realitzat. 

Per què els dic això? No és un mèrit, és una realitat. 
Les coses han anat bé sense necessitat d’acomodar-hi 
allò que potser a algú el preocupava. I ara novament 
ens trobem en l’inici d’un itinerari que el que hem de 
procurar és que vagi tan bé com aquest passat al qual 
avui al·ludim i que gairebé ningú discuteix. Per tant, 
la reiteració de les preocupacions –em sembla bé–, 
alguns tòpics els hem d’alguna manera ja d’eliminar 
del tot, perquè el temps ha fet bo el nostre model, i 
hem d’aprendre de nosaltres mateixos, no només dels 
altres, i d’allò que hem fet bé. Per tant, me sembla im-
portant remarcar-ho.

No sé quin diputat ha preguntat, en aquest genèric que 
faig, perquè en set minuts i mig, doncs, faig una mi-
ca de global..., potser el senyor Sabaté preguntava: inici 
de les obres. Senyor Sabaté, amb goig li puc dir: de-
mà mateix. Per què li dic «demà mateix»? Perquè afor-
tunadament, i com vostè assenyalava, el marc jurídic 
administratiu, consorci, que permet tirar endavant les 
iniciatives d’aquest projecte està disposat, operatiu i 
funcional, i pot emetre llicències demà mateix si ens 
les demanen. Per tant, no hi ha cap obstacle per part de 
l’Administració pública i d’aquells que en formem part 
que impedeixi que demà mateix comencin les obres. 

Per tant, si estem treballant en la direcció d’acabar 
d’acomodar un projecte..., que per això insistia al co-
mençament de dir: «Vull pensar, senyores i senyors di-
putats, que fan un marc legislatiu per a tothom, per a 
aquest projecte si és el cas, o per a qualsevol altre que 
pugui venir», senzillament perquè dringa malament a 
l’orella que els senyors diputats i diputades diguin que 
fan una llei a benefici de no sé qui. A benefici del ter-
ritori i a benefici de les iniciatives que puguin venir. Si 
és de la qual parlem, magnífic, i si és una altra, també. 
Però sobretot també a benefici de les empreses que ja 
hi són, que necessiten aquest marc de funcionament 
per continuar fent les seves inversions, que de manera 
continuada estan anunciant. 

Per tant, en aquest sentit, la maquinària està disposa-
da i aquelles coses que s’hagin d’acabar de treballar, 
com és l’aspecte urbanístic..., i amb això contesto la 
preocupació que hi ha en aquest sentit, que és també 
la nostra –jo hi he fet referència–, sobretot no pensin 
tant, senyores i senyors diputats, en l’aspecte del joc, 
que és un tema bastant irrellevant per a la cultura que 
hi ha en el nostre país, i pensin més en l’urbanisme. 
Ho deia jo, no vostès. Per tant, en aquest sentit, la nos-
tra preocupació com no ha de ser per aquest bon mo-
del que continuï en aquesta direcció? 

Hi haurà l’oportunitat?, senyor Batet, en el pla direc-
tor, vostè ho preguntava amb encert. El pla director, 
com tants altres plans directors que anteriors governs 
han aprovat en el nostre territori que han produït uns 
efectes beneficiosos per al territori, de concertació, de 
consens i d’ordenació d’aquelles coses que ens preocu-
pen a tots...

Senyora Grau, vostè també ho sap, els plans directors 
territorials que s’han anat impulsant des de posicions 
polítiques en governs diferents han generat un benefici 
per al territori. Per què no ho ha de fer aquest, si l’han 
de concertar també entre tots? 



Sèrie C - Núm. 303 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 21 de gener de 2014

COMISSIÓ D’ECONOMIA, FINANCES I PRESSUPOST, SESSIÓ NÚM. 15  15

Per tant, benvingut sigui el pla director, que ens dóna 
una oportunitat, senyor Batet, de generar noves inver-
sions, modernes, adaptades als temps, que diversifi-
quin la nostra oferta i que ens facin més competitius al 
món. Però això no és xauxa, això és una cosa que s’ha 
de fer amb temps.

Preguntava també el diputat Sabaté sobre l’impacte 
quant a previsions futures. El CRT va fer aquesta pre-
visió. La Llei 2/89 l’ha feta, aquesta previsió. Acabo, 
senyor president, amb aquest comentari, perquè em 
sembla rellevant. Les coses han passat en vint anys, i 
en aquest temps hem pogut acomodar perfectament la 
resposta adequada al que s’ha produït. Per tant, no ha 
de ser ara que ens vingui de nou que noves inversions 
no permetin acomodar-les al ritme dels nostres equi-
paments i dels nostres serveis públics. 

Per tant, acabo dient que agraeixo moltíssim el seu in-
terès, que ens ha permès donar noves opinions sobre 
temes també d’enorme interès, però que, en qualsevol 
cas, pensin i tinguin present que els compareixents te-
nim un interès extraordinari que aquest viatge vagi bé, 
i tinc, com deia a l’inici, la meva plena confiança que 
vostès saben quina és la matèria que tenen a les seves 
mans i la resoldran amb l’eficàcia que, aquest Parla-
ment, sempre l’ha caracteritzat.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Poblet, per la seva intervenció. 
Ara és el torn de l’alcalde de Salou, el senyor Grana-
dos. Té vostè la paraula.

L’alcalde de Salou

Bé, moltes gràcies, president. Molts dels aspectes ja 
han estat contestats, doncs, per l’alcalde de Vila-seca i 
amic; per tant, aniré a les preguntes molt més concre-
tes que se m’han fet a mi, no? 

A veure, hi ha hagut una pregunta molt concreta quant 
al tema de què és el que penso jo del projecte del Bar-
celona World per part del representant del Grup Popu-
lar, no?, del Partit Popular. És a dir, si jo crec que es fa-
rà aquest projecte. Home, a mi m’agradaria que es fes. 
Jo desitjaria que un projecte, un gran projecte turístic 
com el que significa aquest es pogués executar, doncs, 
al nostre territori. Perquè, com molt bé deia l’alcalde 
Poblet en relació amb la història a què ha fet referèn-
cia el portaveu de Convergència i Unió, que es donava 
el mateix que l’any 89, jo crec que totes aquestes pors, 
aquests dubtes que puguem tenir amb relació a tot ai-
xò, hem tingut ja una experiència i la història ens ha 
fet veure que és legítim que tinguem aquests dubtes i 
aquestes inquietuds, però que no són tals, que en la re-
alitat les coses se fan i se fan molt bé, i s’han executat 
molt bé durant aquests vint anys. 

Per tant, jo aquesta confiança en el Govern de Cata-
lunya, amb tots vostès, en el Parlament de Catalunya, 
per poder tirar cap endavant, executar aquest projecte, 
perquè en definitiva seran vostès qui l’han d’aprovar, 
no som nosaltres..., jo tinc confiança en vostès i crec 

que faran les coses molt ben fetes. L’únic que desitjo 
és que es pugui executar. Aquesta és la meva resposta.

Amb relació a la pregunta directa que també ha fet 
el representant del Partit Socialista en relació amb 
l’acord, doncs, miri, sí, al final s’ha arribat a un acord, 
del qual estem molt contents –molt. Vostè en un mo-
ment donat va dir que nosaltres havíem posat en perill 
aquesta inversió perquè no arribàvem a aquest acord. 
Jo només li dic que nosaltres hem tancat aquest acord, 
que el seu partit a Salou no l’ha votat a favor. Per tant, 
aquella intranquil·litat que vostè ens deia a nosaltres, i 
a mi en concret, l’hauria de manifestar també al seu 
grup.

Bé, quant a les dates? Miri, ara, el dia 30 –ara, el dia 
30– hi haurà una altra reunió, perquè un dels acords 
que hi han dins d’aquest conveni que es va signar amb 
el Govern de la Generalitat era la creació d’una comis-
sió de treball per tal d’anar fixant dates i per tal d’anar 
executant tot el tema dels projectes als quals s’havia 
arribat en l’acord. El dia 30 hi ha una altra reunió, i 
ja se n’han fet algunes. I la veritat és que alguna cosa 
es farà aquest any, això li ho puc avançar. Però vull 
ser prudent, en el moment en què la comissió tècnica 
acabi i concreti, nosaltres ho donarem a conèixer amb 
aquesta concreció, perquè, si no, jo el que no vull fer 
és fer volar coloms. Perquè també jo crec en el meu 
Govern, i jo tinc confiança en el meu Govern, igual 
que la tinc en el Parlament de Catalunya, i estic con-
vençut que el nostre Govern complirà amb la seva pro-
mesa, com qualsevol altre govern, sigui del color que 
sigui. Perquè si no creiem en les institucions i en els 
acords de les institucions, malament.

Bé, una altra de les preguntes que m’ha fet vostè amb 
relació a si teníem previst el tema del creixement de 
la nostra població... L’alcalde Poblet ha contestat de 
forma genèrica com s’anirà desenvolupant tot això i 
com s’ha anat desenvolupant durant aquests vint anys, 
que s’ha donat sortida a totes les necessitats que hi 
havia d’infraestructures. Però amb relació a la nostra 
població dir-li que nosaltres, en el moment en què es 
va donar a conèixer que s’implantaria aquest projec-
te, o que tenia intenció d’implantar-se aquest projecte 
a Salou i a Vila-seca, és a dir, al nostre municipi, al 
nostre territori, jo de seguida vaig reunir-me amb els 
caps d’Urbanisme i amb el caps dels serveis tècnics de 
l’Ajuntament de Salou, per tal de definir com i fins a 
on volíem arribar, i jo ho tinc molt clar. 

Miri, nosaltres tenim un pla general, que està aprovat, 
l’any 2003, que ja té la massa crítica, és a dir, té el nom-
bre de població i de serveis òptims perquè la gent tin-
gui una gran qualitat de vida, i aquesta és la meva in-
tenció. Jo no sé què faran en un futur els governs que hi 
puguin entrar, però la meva intenció és la de mantenir 
aquesta massa crítica, que estem parlant d’uns 35.000 
habitants. Nosaltres no volem créixer amb més pobla-
ció, el que volem és que la nostra població tingui veri-
tablement molts recursos i una gran qualitat de vida, i 
aquest projecte, a través del seu sistema impositiu, farà 
que el nostre municipi, que el territori sigui més ric, i, 
per tant, tindrem més diners per poder repartir en ser-
veis. 
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I aquí està la contesta també enllaçada... al represen-
tante de Ciutadans, de Ciudadanos. Mire usted, nos 
estaba comentando el hecho de a ver cómo íbamos o 
cómo teníamos previsto dar una serie de servicios co-
mo era, pues, seguridad, etcétera, que esto requería 
mayores ingresos porque había gastos. Miri, si aquest 
projecte no s’executa, no tindrem aquestes necessitats. 
Si aquest projecte s’executa, tindrem aquestes necessi-
tats. Com se finançarà això? Doncs, molt senzill, amb 
els recursos que generarà aquest projecte a través del 
sistema impositiu, i això és el que hem vingut fent fins 
ara amb Port Aventura, etcètera, i està garantida. En 
això no hi ha problema. 

Si hi ha necessitats, se donen perquè resulta que està 
el projecte implantat. Això significa que hi haurà un 
sistema impositiu, que ells pagaran impostos a través 
del consorci, i, per tant, nosaltres, amb aquests diners, 
finançarem aquests serveis que es puguin generar de 
cara al futur.

I, quant a la marca, evidentment, escolteu-me una co-
sa, mireu, Salou és una marca de referent europeu, 
Costa Daurada és una marca de referent europeu. Sa-
lou és molt conegut, us ho dic de veritat. Quan jo pro-
mociono la nostra ciutat i dius que ets de Salou, et co-
neix tothom. A Rússia ens coneix tothom. Ara que he 
vingut, com he dit anteriorment, de Belfast, que és la 
primera vegada que hi va Salou, ja et coneix la gent, 
ja sap on està Salou, ja sap el que és. Què ens aporta? 
Doncs, miri, aquest projecte ens posicionarà no a ni-
vell europeu; aquest projecte, si tira cap endavant i al 
final s’executa, ens posiciona a nivell mundial, i això 
és bo, això és molt bo. Perquè no només amb la marca, 
sinó que també amb l’oferta, tenim una oferta diferent 
de la que tenim fins ara. 

Sobre el tema del turisme familiar, que tanta in tran-
quil·litat tenen vostès, que nosaltres també la tenim, 
però no en aquest projecte, la tenim perquè volem 
mantenir aquesta marca. Miri, la primera marca de 
turisme familiar que es va atorgar a Catalunya, saben 
quina va ser? La nostra, la de Salou. Per tant, nosal-
tres defensem moltíssim aquesta marca, i aquest pro-
jecte estem convençuts que no la posa en perill. Per 
què? Perquè hi ha joc? Però és que aquest projecte és 
només un casino? No estaven parlant vostès per aquí, 
com una mena de crítica –i la respecto–, que s’havi-
en de construir moltes habitacions? No estem parlant 
d’un casino, estem parlant d’uns hotels, estem par-
lant d’allotjar persones, allotjar turistes que no només 
vindran a jugar. Escolti’m, jo això no m’ho crec, que 
vingui una persona de la Xina només a jugar. Vindrà 
a jugar, vindrà a comprar, vindrà a fer un congrés, 
que ens oblidem que aquí també hi ha congressos, 
com hi ha a Las Vegas. 

Miri, Las Vegas avui dia és un centre –i no és equipa-
rable, i li diré per què– possiblement dels pocs que hi 
ha al món que poden acollir congressos de cinquanta 
mil persones, perquè hi han equipaments per a això. 
I no és el nostre model, perquè hi ha una qüestió dife-
rencial entre aquest projecte, el de Las Vegas, i el de 
Madrid que es volia fer. Sabeu quina és, que aquí no 
ho heu parlat cap de vosaltres, i els ho dic amb tots els 
respectes? Que tenen platja. En aquest projecte hi ha 

platja, i en aquest projecte hi ha un nou operador, que 
és Port Aventura, que és un operador especialitzat en 
turisme familiar, i a mi això em dóna garantia que no 
és exactament el mateix, perquè aquí podrà venir la 
gent fins i tot a banyar-se, si volen. Amb un beach club 
fantàstic, que aprofito per invitar-los, si no el conei-
xen, que vagin a veure’l, que està ja ubicat al Lumine. 
És idíl·lic. Les fotografies que jo he exhibit d’aquesta 
zona..., no es creien que era Salou. És idíl·lic. Doncs, 
això ho tenim allà. Doncs, això és turisme. I la gent 
vindrà a gaudir de tot això. Per tant, no mirem aquest 
projecte com un casino, perquè no.

Però, de totes formes, mireu, a molts llocs hi ha casi-
nos –molts. Mònaco. Mònaco és un lloc d’una referèn-
cia, no?, amb un glamur, quan parles de Mònaco, es-
colta’m. I què és? Allà hi ha un casino, i no passa res. 
Canes, Niça. Però, escoltin, quan vostès van en creuer, 
que tanquen el casino? Hi ha casinos a tots els creuers. 
Aleshores, escolteu-me, no diguem que només hi ha 
casinos perquè no, perquè és una cosa més de la gran 
oferta i variada oferta que pot tenir i que ha de tenir 
aquest projecte.

I crec que amb això he contestat; si no, lamento no po-
der dir alguna cosa més. Si m’he deixat alguna cosa... 
Perquè, quant a l’impacte, Hortènsia? (Veus de fons.) 
Perdona’m? Sí, a mi em fa molta gràcia, i ho dic amb 
tot el respecte, quan parlem de l’especialització dels 
llocs de treball, ens oblidem...

El president

Senyor alcalde...

L’alcalde de Salou

Ja?

El president

No, pot contestar això, només faltaria, però hem d’a-
nar acabant.

L’alcalde de Salou

Però que hem d’entendre que hi ha unes necessitats 
per a moltes persones que necessiten treballar. A mi, 
escolti’m... (Veus de fons.) Sí, clar que sí. Moltes per-
sones que necessiten treballar i que no tenen una for-
mació especialitzada perquè no han tingut l’ocasió ni 
l’oportunitat de tenir-la. I a mi el que em sap molt de 
greu és que avui dia te trobes que hi ha molts joves 
que han de marxar del seu país perquè no tenen feina 
especialitzada, que els serveis del nostre país s’estan 
anant a Alemanya, Anglaterra, etcètera, perquè aquí 
no tenen sortida. 

Aleshores, això és el que a mi em sap greu, i que mol-
ta gent que pot treballar en el seu país, o en el seu po-
ble, o en el seu territori, per totes aquestes qüestions 
que estem dient poden perdre possibilitats de tenir un 
lloc de treball. I jo crec que aquí tenim l’obligació to-
ta la classe política de donar sortida a la demanda que 
té, en aquest cas, la necessitat que té la nostra pobla-
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ció, que és que volen treballar. Donem aquesta possi-
bilitat que la gent pugui treballar.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor alcalde, per la seva intervenció.

Vull agrair, en nom propi, de la Mesa i de la comissió, 
alcalde Poblet i alcalde Granados, les seves comparei-
xences, que crec que han estat útils i d’interès per a to-
tes les diputades i els diputats d’aquesta comissió. Els 
diem adéu, els diem fins aviat. També volem agrair la 
presència de les persones que han acompanyat els nos-
tres alcaldes i els nostres compareixents, i les que des-
prés estaran presents en la resta de compareixences. 
Gràcies, i fins ben aviat.

Interrompem la comissió només per un parell de minuts, 
per donar la rebuda als nostres següents compareixents.

La sessió se suspèn a tres quarts d’onze del matí i quatre 
minuts i es reprèn a tres quarts d’onze i dotze minuts.

El president

Senyores i senyors diputats, si vostès són tan amables, 
reprenem els treballs de la comissió. Gràcies.

Compareixença 
de l’alcalde de Tarragona amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 
2/1989, del 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, 
comerç i joc (tram. 353-00272/10)

Reprenem els treballs de la comissió, i ho fem donant 
la benvinguda a l’il·lustríssim senyor alcalde de Tarra-
gona, Josep Fèlix Ballesteros –sigui molt benvingut als 
treballs de la comissió–; a l’il·lustríssim senyor alcal-
de Reus, i company d’aquesta cambra, el senyor Carles 
Pellicer –sigui vostè molt benvingut també als treballs 
d’aquesta comissió. 

He vist que vostès acompanyaven els anteriors compa-
reixents en les seves intervencions. Saben vostès per-
fectament com funcionarem. Són quinze minuts per a 
cadascuna de les intervencions, cinc minuts per a cada 
compareixent, i ens resten quinze minuts més, set i mig 
i set i mig, per donar resposta. Si a vostè li sembla, al-
calde, començarem per vostè, seguirem amb l’alcalde 
de Reus; i ho farem a la inversa quan finalitzem: tanca-
rà l’alcalde de Reus i vostè ho farà en primer lloc.

Senyor Ballesteros, i per un espai de quinze minuts, té 
vostè la paraula. Dono també la benvinguda a les per-
sones –ho anem fent a cada compareixença, ja em dis-
culparan, però la majoria de vostès estaven incorpo-
rats abans– que segueixen el debat, que els ho agraïm, 
d’Economia, sense anar més lluny, i també les perso-
nes que acompanyen els nostres compareixents. Mol-
tíssimes gràcies.

Endavant, alcalde, té la paraula.

L’alcalde de Tarragona (Josep Fèlix Ballesteros)

Moltíssimes gràcies, president. Membres de la Mesa 
d’aquesta comissió, diputades, diputats, autoritats i ex-
perts que ens acompanyeu... Gràcies en primer lloc 
per donar-me l’oportunitat d’expressar el meu posi-
cionament sobre un projecte important i determinant 
per al conjunt del nostre model turístic, o en podíem 
dir models turístics, com el que ens ocupa en aques-
ta compareixença. Especialment perquè, tot i tenir, o 
no tenir, millor dit, terme municipal compromès, com 
Salou i Vila-seca, que ens han precedit en l’ús de la 
paraula, compartim comarca, territori, comunicaci-
ons, Costa Daurada, sinergies turístiques, comerci-
als i industrials. Vagi per endavant la meva valoració 
global positiva de la futura implantació. No tinc cap 
aversió al turisme de casinos, de resort o comercial. 
Penso que és una bona oportunitat de realitzar impor-
tants inversions, de generar llocs de treball estables i 
temporals, així com de dinamitzar empreses de Tar-
ragona. 

Ja he manifestat la meva disconformitat amb el nom 
del projecte, com també ho va fer –i crec que encer-
tadament– l’alcalde de Barcelona. Tot reconeixent el 
valor que la marca Barcelona té arreu, no és menys 
important posar en valor marques com Costa Daura-
da, Salou, Vila-seca, Reus o Tarragona, que és tam-
bé molt important. Són marques en les quals hem in-
vertit molts recursos durant dècades i que mereixen 
oportunitats. La marca Port Aventura ha demostrat 
clarament que es pot competir i atreure, si es fa bé la 
promoció corresponent. Sé que el nom no fa la cosa, 
però ajuda, i ho havia de dir per ser coherent amb el 
meu posicionament dels darrers mesos. 

Fins aquí el que he exposat i he posat en relleu fins ara 
als responsables del nostre Govern, mitjans de comu-
nicació, fòrums d’opinió, altres responsables instituci-
onals o de partits, i als mateixos promotors del grup 
Veremonte, amb els quals hem mantingut converses 
fluides i sinceres, que agraeixo pel fet que han suposat 
conèixer millor quelcom tan complex i de tant d’abast. 

Altres consideracions que voldria que fossin tingudes 
en compte són bàsicament tres. Cadascuna de ben se-
gur donaria lloc a una sessió de reflexió, però miraré 
de sintetitzar-les. 

En primer lloc, el model turístic. He dit que no tinc 
cap problema d’acceptar el turisme de casino, de re-
sort o comercial, és quelcom que existeix en el món, 
que té una gran projecció de futur, la potencialitat 
econòmica que genera és alta, i podem estar ben posi-
cionats en el mercat global del turisme internacional. 
Per tant, reitero aquesta valoració positiva de la futura 
implantació. Però l’esforç que fem amb aquest turis-
me ha de ser compatible amb els esforços del turisme 
cultu ral, de l’enoturisme, del turisme religiós, del gas-
tronòmic, el comercial, el mediambiental, l’esportiu, 
el de gran operador, el de càmping –de molt de pes a 
la nostra ciutat–, etcètera. Les apostes no són exclo-
ents, i cal que els mateixos esforços que aboquem al 
primer hi siguin per a totes les modalitats, perquè el 
nostre és un petit territori, però sortosament ric i di-
vers.
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L’aposta que estem fent per completar les arribades 
també de turistes per carretera, avió i tren, amb una 
bona terminal de creuers, també mereix una cura es-
pecial. És un treball que des del port de Tarragona, 
l’ajuntament i la diputació duem a terme amb esperan-
ces fonamentades per a totes les modalitats turístiques 
que he esmentat. En la convivència de modalitats i no 
en el monocultiu, hi serà la nostra fortalesa com a ter-
ritori i com a país. 

En segon lloc, la fiscalitat. El moment social i econòmic 
que estem vivint, amb ajustos pressupostaris de serveis 
públics, de dificultat de moltes famílies, fa de mal va-
lorar una proposta de rebaixa fiscal com la que es plan-
teja. D’entrada, sobta, per molt que els promotors ho ar-
gumenten, legítimament, en funció de la competitivitat 
internacional del sector. Potser hauria estat més idoni 
parlar de recaptació global previsible amb el desenvolu-
pament del projecte i la comparativa amb la realitat ac-
tual. 

De ben segur que, malgrat la modificació fiscal a la 
baixa, la recaptació és molt superior a la que es dó-
na en aquests moments. Només s’entendrà la modifi-
cació si aquesta xifra major de recaptació té una clara 
destinació social finalista i condicionem –i condicio-
nem– la fiscalitat a paràmetres com la creació de llocs 
de treball estables, la inversió productiva, les empre-
ses del territori que hi treballen, etcètera, així com to-
tes les mesures per regular l’activitat de joc en l’àmbit 
de la protecció de menors i d’altres, mesures que em 
consta, i sembla, que ja s’estan anunciant darrerament.

Aquests avantatges han de venir acompanyats de clares 
apostes culturals que donin valor afegit a l’esforç fiscal, 
com la instal·lació ja suggerida d’operadors cultu rals de 
primer nivell mundial, com la seu estable del Cirque du 
Soleil, instal·lacions pioneres en projectes smart adre-
çats a l’urbanisme, a la construcció, a la sa lut, al co-
merç, al consum d’aigua, a l’energia, a la mo bilitat, en-
tre altres factors.

I en tercer lloc, en matèria urbanística. Concretament, 
amb referència a la necessària modificació de la Llei 
2/89, sobre centres recreatius i turístics, així com 
el Decret 152/89, de concessió a favor d’Anheuser-
Busch, on hi ha els paràmetres urbanístics del projecte 
original concessionat, un projecte no exhaurit pel que 
fa a la previsió inicial i que ocupa parcialment l’actual 
Port Aventura. 

L’Avantprojecte de llei de modificació de l’esmentada 
2/89, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, comerç i joc, que 
és objecte d’informació pública, preveu les adaptaci-
ons per al projecte del grup Veremonte. En preveu les 
noves activitats de joc i apunta els aspectes urbanístics 
de manera àmplia. Sembla que les previsions dels pro-
motors, i apuntades pel Govern, són d’un increment 
notable de superfícies. 

Citant el professor de la URV i amic Robert Casa-
devall, «a la documentació elaborada pel Govern es 
mantenen les determinacions pel que fa a l’edificabi-
litat, i de les dades que s’han fet públiques es desprèn 
que caldrà augmentar l’esmentat paràmetre», dubtes 
als quals afegeix una possible avaluació ambiental hi-

potètica, entre d’altres. Cal que es resolguin clarament 
aquests aspectes, i es doti el projecte dels instruments 
de planejament precisos. 

Dit això, no és menys important que l’edificabilitat ne-
cessària no resulti excessiva i sigui harmònica i res-
pectuosa amb l’entorn urbà i ambiental. Una edifica-
bilitat fora d’escala en el conjunt i en la primera línia 
litoral comptaria amb crítiques clares.

En resum, i per concloure, reitero la meva acollida po-
sitiva al projecte, i crec que reflecteix l’acollida de bo-
na part dels diferents sectors socials i econòmics del 
territori, a falta de concretar algunes de les millores 
apuntades amb anterioritat, i dotar-les dels instru-
ments adequats i estudis corresponents.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies a vostè per la seva intervenció, senyor Balles-
teros. 

Compareixença
de l’alcalde de Reus amb relació  
al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre 
centres recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, 
comerç i joc (tram. 353-00273/10)

Ara és el torn del senyor Pellicer, per un espai de 
quinze minuts. Diputat, té vostè la paraula; diputat i 
company, té vostè la paraula.

L’alcalde de Reus (Carles Pellicer i Punyed)

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats, 
senyor alcalde de Tarragona, senyor alcalde de Vila-
seca, alcalde de Salou... Gràcies per donar-nos l’opor-
tunitat de poder comparèixer avui i explicar la posi-
ció, en aquest cas com a alcalde, del projecte que ens 
ocupa, i avançar que la nostra posició és favorable al 
projecte.

Catalunya és avui una destinació turística reconegu-
da internacionalment, i la Costa Daurada en particu-
lar, un espai singular i destacat en aquesta oferta ge-
nèrica de país que dóna sentit a la marca Catalunya. 
Aquesta posició en el rànquing turístic internacional 
no respon només a l’oferta de sol i platja, que històri-
cament va donar lloc al naixement del sector turístic. 
S’han fet molts esforços des de l’Administració i des 
dels sectors econòmics lligats al territori per concre-
tar una oferta molt més àmplia que doni resposta a les 
exigències d’un públic cada cop més selectiu, que ens 
posicioni i ens diferenciï en un entorn global marcat 
per una competència altíssima entre països. Catalu-
nya a la Costa Daurada, a més de sol i platja, i d’una 
oferta hotelera de qualitat, ofereix un entorn ple de 
propostes àmplies i diverses per fer de l’estada dels 
visitants una experiència global: en cultura, en oci, 
en entreteniment, en shopping i, per descomptat, en 
serveis. 
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La presència efectiva en el territori des de l’1 de març 
de 1995 de Port Aventura ha estat un element cabdal 
per concretar aquesta realitat, i podem afirmar avui 
que sense Port Aventura no seria el mateix. 

Port Aventura és un reclam de primer ordre que ens 
ha situat al mapa, que ens ha consolidat per a destina-
ció turística familiar i que ha fet possible que el que 
era abans una temporada de tres mesos sigui avui una 
temporada estable al llarg de l’any. Ha obert la por-
ta a la consolidació de projectes complementaris en el 
marc d’una economia d’escala que ha envigorit molts 
altres sectors a banda dels estrictament turístics. 

El cas de Reus n’és un bon exemple. En els últims 
anys, el turisme ha emergit en la nostra ciutat com un 
sector econòmic potent, i no és per casualitat. Reus ha 
sabut posar en valor el seu patrimoni modernista, una 
oferta comercial única, i Reus és avui una destinació 
turística consolidada. I això és així en bona mesura 
perquè hem sabut captar l’interès del turisme que ar-
riba al territori, que arriba a la Costa Daurada, i dels 
professionals que dissenyen les ofertes turístiques per 
a aquest turisme de procedència internacional. 

Algunes dades: el Gaudí Centre, espai de divulgació 
de l’obra de Gaudí, fill de Reus, va rebre 56.099 per-
sones de l’1 de maig al 30 de setembre de 2013. Entre 
aquestes visites destaquen els visitants procedents de 
Rússia i les repúbliques exsoviètiques, amb un impor-
tant increment de turistes d’Ucraïna, i aquest col·lectiu 
s’ha incrementat un 20 per cent respecte a l’any anteri-
or. El client rus s’ha convertit actualment a Reus, i a la 
demarcació, en el visitant més nombrós i en el públic 
més interessant per la seva capacitat de despesa i de 
potencial creixement. 

Ara estem treballant per donar-nos a conèixer i captar 
visitants en el mercat xinès i asiàtic, perquè ja hi es-
tem anant. Zones que considerem estratègiques per al 
futur del sector turístic de la nostra ciutat i del territo-
ri. Dit d’una altra manera, del turisme estranger, bàsi-
cament l’anglès, hem passat al rus i algun dia hem de 
passar a l’asiàtic per no quedar estancats.

La cultura, l’oci, bàsicament han esdevingut un mo-
tor econòmic més. Per això hem fet molts esforços per 
obrir línies de treball que estan donant fruits i que en 
donaran encara més. El diàleg permanent amb les en-
titats i agents culturals de la ciutat i del territori, l’es-
tabliment de relacions i programes de mecenatge amb 
empreses i institucions, i el treball en xarxa, conjunta-
ment amb altres municipis de la Costa Daurada com 
Cambrils, Salou, Vila-seca, la Pineda, per crear i per 
sumar, en definitiva, ens dóna i ens està donant moltes 
possibilitats.

En aquest context, cal, però, no oblidar el paper de 
Reus com a espai de connexió entre la costa també i 
les comarques d’interior, unes comarques amb un po-
tencial altíssim també en termes de turisme cultural 
i d’oci, com per exemple el cas dels territoris del vi, 
com el Priorat i el Montsant. 

En els darrers anys, Reus s’ha convertit també en re-
ferent pel que fa a fires i congressos del sud de Cata-
lunya, i en aquests moments estem treballant en nous 

mercats aprofitant les connexions que ofereix actual-
ment l’aeroport amb Gran Bretanya, amb Alemanya i 
amb França.

En aquest sentit i en aquest àmbit, el de les infraes-
tructures, cal recordar que també la creació de Port 
Aventura ens ha ajudat molt, i va tenir en el seu dia un 
impacte cabdal. Avui l’aeroport de Reus, que el mes 
d’agost va rebre 167.138 passatgers, és una infraestruc-
tura estratègica amb clara repercussió en el territori. 
Des de Reus estem compromesos a continuar treba-
llant per portar noves línies aèries, i fem efectiu aquest 
compromís mantenint la nostra aportació econòmi-
ca a la taula estratègica de l’aeroport. El tren, amb la 
connexió amb Europa a través de l’alta velocitat, obre 
també noves perspectives, que hem de saber aprofitar, 
com també les obre la línia estratègica de captació de 
turisme de creuer, que en aquests moments desenvolu-
pa el port de Tarragona. 

Tot això, tenint en compte una altra realitat evident, 
que és la de prop de deu mil aturats que hi ha a la ciu-
tat, malauradament.

En aquest context, doncs, el projecte del centre recrea-
tiu i turístic BCN World significa una oportunitat cla-
ríssima, com ho va fer i va ser fa uns anys Port Aven-
tura. En aquell moment també es van plantejar dubtes 
i recels sobre el projecte, que el temps ha demostrat 
que no tenien fonament. Ningú dubta ara del paper di-
namitzador que juga el parc temàtic al territori i al pa-
ís. Ara aquest nou projecte de BCN World presentarà 
i permetrà reforçar el nostre posicionament internaci-
onal en matèria turística, i ens obrirà a nous segments 
de públic potencial.

Des del nostre punt de vista, el nou projecte és també 
una gran oportunitat per obrir un canal permanent de 
relació i projecció cap a l’exterior, un espai propi des 
d’on donar visibilitat a la nostra oferta i respondre a 
les exigències d’internacionalització dels sectors eco-
nòmics que en aquests moments actuen com a motor 
de l’activitat general. 

En aquest cas, des de Reus, els sectors estratègics i 
de gran projecció internacional, com el sector de les 
noves tecnologies, una indústria intensiva en coneixe-
ment, avui constituïda formalment com a clúster, que 
té i tindrà un paper destacat en la dinamització comer-
cial i social de la ciutat i del territori, ens posicionen 
encara més amb projectes com aquest en el món. Són 
sinergies, són sinergies que cal aprofitar, i oportunitats 
que hem de saber captar, que ens pot aportar el projec-
te de BCN World; és a dir, fer-nos visibles en el món. 
I a partir d’aquí, donar impuls als sectors econòmics 
complementaris com la restauració, el comerç, amb la 
conseqüent generació de noves oportunitats laborals. 

És cert, també, que el projecte desperta alguns recels 
a determinats sectors: edificabilitat, medi ambient, et-
cètera, com al seu dia els va despertar el projecte de 
Port Aventura, i avui esvaïts en la seva totalitat. Tant 
de bo molts territoris tinguessin Ports Aventures, per-
què també en són envejats... 

Per tant, tal com els he comentat, aquesta és una po-
sició clara, Port Aventura és un gran actiu que neces-
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sitem i sense ell avui seríem diferents. I cal escoltar 
aquests recels, cal escoltar-los, cal valorar-los, perquè 
això també ens ajudarà a fer el projecte més sòlid i 
més compacte en els petits i també en els grans de-
talls. Però són aspectes que la llei desenvoluparà, que 
la llei, la reglamentació al seu moment, quan pertoqui, 
posarà en el nivell que toca, i evidentment controlarà 
i farà el que ha de fer, el control per garantir els equi-
libris.

El tema del joc és un d’aquests recels. Crec que hem 
d’abordar aquest tema, que és molt seriós, sense caure 
però en la demagògia. No podem caure en la demagò-
gia sent conscients de què parlem, com en parlem, i 
tenint en compte quina és la realitat, que és que a Ca-
talunya també ara, actualment, hi han casinos, i, per 
exemple, un a la ciutat de Tarragona. No obstant això, 
com no pot ser d’altra manera, farem sentir la nostra 
veu i la nostra exigència per extremar encara més els 
mecanismes de vigilància i control que la llei preveu 
o preveurà, perquè sens dubte aquesta és la millor ma-
nera de controlar una llei, que és la que ens interessa.

Pel que fa al tema de la fiscalitat del joc, és sens dubte 
un aspecte central que afecta la concreció del projecte 
i cal que l’abordem també, igual que a l’àmbit en el te-
ma de la serenitat..., o l’àmbit de la serenitat i la visió 
de país, en el curt i en el llarg termini, tenint en comp-
te exemples que puguin servir de referència i valorant 
els diferents escenaris possibles. La fiscalitat ha de re-
vertir en el territori, la fiscalitat ha de revertir en llocs 
d’ocupació, i la fiscalitat ha de revertir, en definitiva, 
en molts àmbits i aspectes que, en definitiva, el país i 
l’àmbit en el qual s’ubicarà BCN World necessita. 

És per aquesta línia, doncs, que estic segur que ho sa-
brem fer. Ho sabrem fer i ho sabrem fer bé, tots junts, 
sumant per aquest país, per Catalunya, que em sembla 
que és molt important. Els recels del passat amb Port 
Aventura van quedar esvaïts. Avui n’hi han d’altres. 
Quedaran esvaïts, de ben segur, perquè sabrem tro-
bar l’equilibri perquè aquest sigui un projecte profitós 
per a tothom, i especialment per a les futures genera-
cions. De la mateixa manera que hem sabut construir 
el nostre lideratge en l’àmbit turístic sense renunciar a 
ser també líders en el sector industrial, fent compati-
bles totes dues activitats en un territori on la química 
i el turisme conviuen sense problema. Aquesta és una 
oportunitat que no podem desaprofitar.

Des de Reus, doncs, tenim molt clar i volem dir cla-
rament que tenim la voluntat de fer, aprofitant tots els 
espais de treball i de diàleg obert i permanent, perquè 
aquesta oportunitat es tradueixi en un gran projecte de 
futur compartit entre tots plegats, i puguem tenir una 
visió de futur per a les futures generacions, que sens 
dubte també necessitarem.

Moltíssimes gràcies.

El president

Gràcies, senyor alcalde, per la seva intervenció. Ara és 
el torn dels grups parlamentaris. I en primer lloc i en 
nom d’Esquerra Republicana de Catalunya, el diputat 
Aragonès té la paraula. Endavant, diputat.

Pere Aragonès i Garcia

Moltes gràcies, senyor president. Alcalde Ballesteros, 
alcalde Pellicer, benvinguts a la Comissió d’Economia 
i Finances. Agrair-los el contingut de la seva compa-
reixença. I, bé, passaré a tractar una sèrie de qüesti-
ons, que creiem que serà d’interès per a aquest diputat 
i per a la resta de la comissió saber l’opinió dels al-
caldes de les dues ciutats més importants que hi han 
a l’àrea de referència més immediata del projecte que 
estem discutint aquí, de la modificació del CRT. 

Parlem d’una inversió d’un impacte molt important, i, 
per tant, del que hem de ser capaços és d’enfocar el 
debat per tal que aquesta inversió no es converteixi, 
com algunes vegades ha passat en inversions estran-
geres en determinats àmbits, doncs, en una inversió de 
caràcter extractiu, és a dir, que s’aprofiti d’allò posi-
tiu que té el territori, i que no sigui contributiva sobre 
el territori, sinó que hem de fer que sigui una inver-
sió de caràcter contributiu. Això probablement vol dir 
modificar aspectes importants del projecte de llei que 
avui debatem i modular segurament algun..., sobretot 
en l’àmbit de..., el volum, no?, inicial del projecte per 
acostar-lo probablement al que s’acabarà produint.

En la intervenció del debat a la totalitat, el nostre grup 
parlamentari vam intentar resumir la nostra posició 
inicial amb la qual encarem aquestes compareixences, 
que nosaltres no diem «no» en qualsevol cas, ni «sí» 
de qualsevol manera. Per tant, que hem de mirar exac-
tament una sèrie de qüestions.

La primera és l’impacte sobre el model econòmic de la 
zona. De les seves intervencions dedueixo que vostès 
no hi veuen costos d’oportunitat, ni pel que fa a l’efec-
te que puguin tenir de substitució per a altres sectors. 
Sí que és evident que, veient no tots els casos però al-
guns casos que hi han hagut d’establiment de resorts 
en..., no estem parlant de països en via de desenvolu-
pament, sinó en economies avançades, en concret en 
l’establiment de nous casinos als Estats Units, fora del 
que és Las Vegas, és a dir, resorts que serien més as-
similables al que discutim aquí, en alguns casos s’ha 
produït algun efecte substitució amb comerç de la zo-
na. Per tant, això ho hauríem d’evitar, perquè ha hagut 
molt d’esforç per part de les dues ciutats a renovar el 
comerç, i a més és un comerç que s’ha arrelat en bona 
part gràcies també a aprofitar les sinergies positives 
amb el turisme, i el nou turisme de països emergents, 
que darrerament és un portal important. 

Aquí és important fer el possible perquè la part co-
mercial que es preveu en el projecte no esdevingui 
un competidor, sinó que pugui generar sinergies amb 
el comerç resident a les dues ciutats. Per tant, quines 
propostes podríem fer per evitar que al final acabi sent 
competidor, no?

I després, s’ha fet referència per part de l’alcalde Pe-
llicer, però crec que és extensible també a Tarragona, 
que un dels motius que mouen a acceptar aquest pro-
jecte per part de les dues alcaldies és que pot cobrir 
una demanda de feina que en aquests moments hi ha 
per una part molt important de la població. L’atur és 
elevat en tot el que seria, doncs, l’àrea metropolitana 
de Tarragona-Reus, i, per tant, és lògic que des de les 
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alcaldies es vulgui donar satisfacció a aquesta deman-
da, perquè és una necessitat molt important, no? Pe-
rò aquí hauríem de mirar d’establir sistemes que ens 
permetin garantir que els nous llocs de treball que hi 
hagin puguin ser ocupats per gent que en aquests mo-
ments està demanant treball a la zona, perquè si el que 
això genera, com ha generat en alguns altres casos si-
milars, que acabin sent coberts per demandants de fei-
na que no viuen a la zona, acabarem seguint tenint el 
mateix problema a la zona, no? Per tant, és una qües-
tió que els demano a veure si s’hi poden posicionar.

I, després, en l’àmbit d’infraestructures. La dimensió 
del projecte és molt gran. Abans s’ha parlat d’aquest 
informe de dos professors de la Universitat Rovira i 
Virgili. Més enllà, doncs, que sigui en nom de la uni-
versitat o no, sinó que és en nom seu particular, sí que 
destaca un aspecte important, que és una dimensió..., 
un projecte d’aquesta dimensió té un impacte també 
sobre les infraestructures existents en matèria energè-
tica, en matèria d’aigua, en matèria de comunicacions, 
no? Quines inversions s’haurien de fer? O potser no 
cal perquè les infraestructures existents ho poden ab-
sorbir. En tot cas, vostès ens ajudaran a determinar-ho. 

I aquestes serien totes les qüestions. Gràcies.

El president

Gràcies a vostè, diputat, per la seva intervenció. Ara 
és el torn del Grup Parlamentari Socialista. Diputat 
Sabaté, té vostè la paraula.

Xavier Sabaté i Ibarz

Moltes gràcies, president. Benvinguts els alcaldes de 
Reus i, si m’ho permet el de Reus, especialment el 
de Tarragona, ja ho deu entendre el senyor Pellicer. 
Fa goig veure’ls avui aquí, eh?, a tots dos cooperant, 
que és el que ens interessa a tots plegats, per un pro-
jecte que vostès saben que el nostre grup considera 
positiu, però que hi té algunes prevencions. Les po-
sarem de manifest, ja ho avanço a la resta de grups 
i al senyor president, i em perdonaran per la reitera-
ció, ho he fet abans i ho anirem fent. 

Les prevencions són principalment pel que fa a la fis-
calitat i a l’impacte urbanístic, i als metres quadrats 
de sostre edificables, si m’ho permeten, per ser més 
concret, no? Nosaltres no voldríem que la Costa Dau-
rada, que s’ha preservat al llarg de les darreres dèca-
des en bona mesura, doncs, a partir d’aquest projecte, 
malgrat que el considerem –hi insisteixo– favorable i 
necessari per argumentar l’oferta del sector turístic..., 
que malmetés aquest tros de costa tan privilegiat del 
nostre territori i del nostre país en el seu conjunt.

Senyors alcaldes, diverses veus del territori, dels sec-
tors productius, singularment empresaris, també sin-
dicats locals, han parlat de la necessitat d’una nova 
programació del turisme a la Costa Daurada. A mi 
m’agradaria saber si vostès hi estan d’acord, si hi esta-
rien disposats, perquè les seves ciutats són –ja s’ha dit 
aquí– les més importants, almenys pel que fa a nom-
bre d’habitants –importants ho són totes i per igual, 
però en nombre d’habitants. I, per tant, donada la se-

va responsabilitat, m’agradaria saber si pensen també 
que comença una nova etapa, que no ens hauria d’aga-
far desprevinguts des de cap punt de vista. També dels 
serveis –ara en parlarem–, però singularment també 
per veure com es poden establir sinergies –algú de 
vostès, crec que era l’alcalde de Tarragona, ja hi ha fet 
referència– amb altres subsectors del sector turístic. 

I no ens hauria d’agafar desprevinguts perquè –hi in-
sisteixo– la riquesa turística d’oferta turística, la ri-
quesa de patrimoni de tot tipus, de patrimonis de la 
humanitat com el de Tarraco, com el de Poblet, etcète-
ra, més enllà encara les Terres de l’Ebre, pensem des 
del nostre grup que poden jugar un bon paper, i voldrí-
em saber quina és la seva opinió de com això es po-
dria concretar. Amb una planificació conjunta segur, 
però segurament també amb accions específiques per 
part dels seus municipis. I m’agradaria saber, doncs... 
I singularment el 2017, els Jocs Mediterranis del 2017, 
si pensa l’alcalde de Tarragona que poden jugar tam-
bé algun paper d’interacció amb el projecte de BCN 
World.

I després, he dit abans, pel que fa als serveis... Nosal-
tres estem preocupats per veure si... Els ho he plantejat 
i no m’ho han acabat de respondre els alcaldes de Vila-
seca i de Salou, que suposo que serien els més afectats, 
però crec que també Tarragona i Reus. És a dir, això 
segur que genera –no sé si vostès ja ho tenen estudi-
at– un impacte demogràfic en tota la zona. Per tant, si 
vostès preveuen que des del punt de vista dels serveis 
educatius, per exemple, de nous equipaments, si seran 
necessaris nous equipaments sanitaris –molt impor-
tant–, i després serveis quotidians del dia a dia, el dels 
residus, per exemple, si vostès pensen que SIRUSA té 
prou dimensió i està prou condicionada pel que fa als 
forns, perquè hi ha un debat que potser en el nostre ter-
ritori no s’acaba de parlar prou, però sembla que l’obso-
lescència dels forns de SIRUSA faria necessari arran-
jar-los, i m’agradaria saber també la seva opinió. 

I, finalment, pel que fa a les necessitats d’aigua i 
d’energia, singularment d’aigua. Crec que tots dos es-
tan al Consorci d’Aigües de Tarragona, el CAT, si co-
neixen ja quines seran les necessitats d’aigua. I even-
tualment també –potser a vostès no els tocarà tant, els 
ho he plantejat abans als alcaldes de Vila-seca i de Sa-
lou– la necessitat de reforçar també els serveis de se-
guretat en tots els àmbits, també de seguretat ciuta-
dana. Ens agradaria saber al nostre grup també quina 
opinió en tenen.

Res més, president. Gràcies.

El president

Gràcies a vostè, diputat, per la seva intervenció. Ara 
és el torn del Grup Parlamentari Popular. Diputat Lu-
na, té vostè la paraula. Endavant, diputat. 

Rafael Luna Vivas

Moltes gràcies, senyor president. En primer lloc, bé, 
donar les gràcies a la compareixença del senyor Fèlix 
Ballesteros, alcalde de Tarragona, i del senyor Carles 
Pellicer, en aquest moment com a alcalde de Reus, no?
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Hem escoltat ja la intervenció dels alcaldes, i els alcal-
des de Convergència i Unió, doncs, han après molt bé 
la lliçó de parlar de Port Aventura. Nosaltres, el nostre 
grup, no tenim cap problema, creiem que ha sigut un 
èxit Port Aventura, i la veritat, quan s’hi va apostar, jo 
sé també els problemes que va comportar, però va ser 
un èxit. 

Ara, nosaltres, des del nostre grup, pensem que el mo-
del és diferent al de Port Aventura. Port Aventura és 
un model familiar, és un model d’esbarjo, de famílies. 
És un model que el comporta ell mateix amb les se-
ues activitats, però al model de Barcelona World, per 
la informació que fins ara tenim, l’únic que l’interessa 
és la compra i el joc. És un turisme, dit per la mateixa 
empresa, que no és un turisme de sol i platja, que no és 
un turisme cultural, que és un turisme que es basa en el 
que és la compra i és el joc. 

Per tant, estem d’acord amb tot el que han dit de Port 
Aventura, em sembla extraordinari això de Port Aven-
tura. Nosaltres no ens tanquem a la indústria turística 
que es proposa, però el que sí que volem estar és ben 
informats.

La primera pregunta, senyor Carles Pellicer. Jo he tin-
gut la possibilitat de parlar amb els botiguers de Reus, 
i no saben res de res de res. No m’ho invento. Però 
el mateix els de Cambrils, el mateix els de Salou, el 
mateix els de Vila-seca, no oficialment, però sí amb 
alguns que hi hem parlat, però a més a més amb asso-
ciacions de veïns. No saben res de res. Continuem to-
talment amb una desinformació tremenda. 

Per tant, a mi m’agradaria saber quin impacte pot tin-
dre aquest turisme asiàtic, aquest nou sector, al que és 
aquestes compres que s’han tingut i aquest resultat tan 
extraordinari amb els russos. M’agradaria saber-ho, 
perquè, és clar, aquí nos estem jugant un model, que 
vostès defensen molt, de comerç tradicional.

Per tant... També vull dir, aquí s’ha mencionat i ho tor-
nem a mencionar, si les infraestructures –subministra-
ment d’aigua, comunicacions i tot– estan a l’abast per 
poder tenir aquest gran complex.

I, ho torno a dir, a mesura que tot això es vagi fent, 
nosaltres anirem trobant informació al respecte, però 
la nostra voluntat –ja la dic d’antuvi– és una voluntat 
de col·laborar perquè aquest projecte surti endavant, 
però sempre que se’ns doni la informació que ha de 
donar-se. Encara estem esperant que el conseller se-
nyor Mas-Colell vingui a la comissió a informar sobre 
aquest projecte.

Senyor Fèlix Ballesteros, miri, des del nostre grup 
parlamentari el volem felicitar perquè vostè ha dit que 
no està d’acord amb el nom. El vull felicitar, perquè 
al territori hi ha d’haver gent valenta que defensi re-
alment els interessos del territori. I aquí no he sentit 
parlar..., solament a un alcalde, que no ha dit ni «Bar-
celona World», ha dit «BCN World», no ha volgut ni 
pronunciar-lo. 

Nosaltres continuarem defensant el territori, i no esta-
rem sotmesos al servilisme de «Barcelunya», ho he dit 
abans i ho torno a dir ara. Aquí s’ha votat el que s’ha 
votat, i tots sabem el que s’ha votat. Per tant, jo, senyor 

Ballesteros, dir-li que en això estem completament 
d’acord amb vostè, i també estem d’acord amb vos-
tè que Barcelona World és una marca –és una marca– 
atractiva, i és una marca que té un reclam important a 
nivell internacional, però és una marca que ha de com-
partir realment l’interès i la qualitat del nostre territori.

Moltes gràcies, senyor president.

El president

Gràcies a vostès, senyor diputat, per la seva interven-
ció. Ara és el torn del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Unida i Alternativa. Diputada Grau, té vostè la paraula.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, president. Alcalde Ballesteros, alcalde Pelli-
cer, i company diputat. En primer lloc, disculpar-me 
per no haver pogut seguir la vostra compareixença, 
tot i que la companya Sara –diputada– m’ha passat els 
apunts, i, per tant, intentaré cenyir-me a les notes que 
ella m’ha passat.

Bé, per a l’alcalde Ballesteros, jo voldria que ens ex-
pliqués la informació i el coneixement que, com a al-
calde de la ciutat més important de la demarcació i ve-
ïna del lloc on s’ha de realitzar el projecte, vostè tenia, 
tot i que es veu que ha dit que ha tingut relacions, o 
que ha tingut, amb el grup Veremonte, no?, converses 
fluides i sinceres, i que els les agraeix, sí que voldria 
que m’expliqués, que ens concretés, doncs, aquestes 
converses amb el senyor Adserà, que és el represen-
tant del grup Veremonte –una família molt coneguda i 
que a més també està en altres sectors de la ciutat com 
la salut–, doncs, què li ha concretat d’aquest projecte, 
perquè és una informació que a nosaltres ens ha sigut 
negada. 

A nosaltres ens ha sigut negada en aquest Parlament 
reiteradament, i el que sabem ho sabem pel Diari de 
Tarragona, que és una mica la veu, no?, que explica 
el projecte, i pel que ha anat apareixent en premsa. I a 
més del primer projecte, del projecte aquell gran, de 
sis grans casinos, sis grans hotels, les smart city, una 
aposta que vostè també fa a la ciutat de Tarragona..., 
tot això ja ha desaparegut. Per tant, que ens expliqués 
això també. 

Tota la qüestió de..., si aquest projecte s’arriba a im-
plantar amb totes les modificacions que preveu la llei, 
urbanístiques, etcètera, i com això... La preocupació 
seva en tant que cal canviar tots el temes de la mobili-
tat, per no parlar de tot el tema de consums d’aigua, de 
tema de residus –i aquí pensem per exemple en SIRU-
SA, eh?–, etcètera. I, per tant, tot això, des de la ciutat, 
com ho pensen abordar? O el tema del transport pú-
blic, no?, un dels problemes que tenim per articular la 
regió metropolitana del Camp de Tarragona.

A l’alcalde de Reus m’agradaria preguntar-li, ja que vos-
tè..., diguéssim, la ciutat, no?, Reus és la ciutat comerci-
al per excel·lència de la nostra demarcació, comercial i 
amb un gran patrimoni modernista –Gaudí, etcètera–, si 
creu que aquest projecte, el projecte que ens volen ven-
dre amb el Barcelona World, que és un projecte de resort 
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tancat, en principi, on la gent va allí, es tanca, juga, i es-
tà dins del resort, és favorable per als interessos del co-
merç, del petit comerç de la ciutat. 

Si creu que aquest projecte també lliga amb el model 
de turisme, amb la marca turística Costa Daurada, que 
fins ara des del patronat de la diputació, i amb molt 
bona feina, s’ha estat apostant per diversificar, per 
posar en valor el rerepaís, per apostar per el turisme 
enològic, pel turisme de qualitat, pel turisme de pa-
trimoni, no?, amb tot el que s’ha encertat al Priorat, a 
la Terra Alta... Per tant, si creu que aquest projecte, de 
cara a la ciutat de Reus, de cara al comerç de Reus, és 
beneficiós o perjudicial. 

També tenint en compte que vostès ara ja s’han obert 
al turisme, perquè només cal anar pel carrer Monte-
rols a l’estiu i veure que vostès ja tenen el turisme, ja 
tenen turisme rus, que gasta, que inverteix a la ciutat. 
I, per tant, si tot aquest nou projecte es podrà compa-
ginar amb el que ja tenim. I també la governança de 
tot això, com es farà amb el que ja tenim, no?

No sé com estic de temps, president? (Veus de fons.) 
Molt bé.

També, pel que fa a les dues ciutats, justament, el 
Camp de Tarragona és un territori, concretament 
l’àrea metropolitana, no?, en què tenim molts reptes. 
Tenim molts reptes perquè hauríem d’articular una 
regió metropolitana amb una autoritat metropolitana 
que per fi vencés, no?, les diferències que han hagut 
històriques, per exemple, entre Reus i Tarragona, i que 
vencés i superés qüestions com el transport, el trans-
port públic, els recursos, i mancomunés serveis, etcè-
tera. Tot això és parlar..., quan parlem d’això és parlar 
de governança. I també amb Salou, amb ciutats com 
Salou, Cambrils, etcètera. 

Clar, introduir un projecte d’aquest tipus sense tenir 
un òrgan de governança a nivell metropolità, a mi 
personalment em preocupa. Per exemple, avui dia és 
un tema que està portant París. París està estudiant, 
amb el tema d’Eurodisney, tot això, és a dir, després 
d’anys del parc, a veure cap a on han d’anar en el 
tema de la governança. També si això ho han par-
lat, si s’ho han plantejat, si hi ha previst algun tipus 
d’òrgan, igual que ja hi havia el CRT. Però, clar, el 
CRT no deixa de ser..., a l’òrgan de govern del CRT 
estan només els alcaldes de Vila-seca i Salou, i no-
més fa referència a les hectàrees del CRT; és a dir, 
les que ocupen avui Port Aventura més aquells ter-
renys. Per tant, jo parlo d’anar una mica més enllà. 
Per què? Perquè les conseqüències, si s’arriba a fer 
això, no només quedaran en el marc de Vila-seca i 
Salou, sinó que afectaran Cambrils, afectaran Tarra-
gona, afectaran Reus, etcètera.

Gràcies.

El president

Gràcies a vostè, diputada, per la seva intervenció. És 
el torn del Grup Parlamentari de Ciutadans. Diputat 
Carrizosa, té vostè la paraula.

Carlos Carrizosa Torres

Gràcies, president. Gràcies per venir avui al Parla-
ment. Nosaltres, el meu grup es va oposar a la modifi-
cació legal perquè enteníem que el Parlament no ha de 
fer excepcions ni adequar les lleis a la demanda dels 
inversors. Creiem que el Parlament està per defensar 
els interessos generals, i també desconfiem de l’im-
pacte urbanístic que pot tenir aquest projecte. Descon-
fiem o no veiem suficientment concretades les necessi-
tats municipals dels serveis municipals que s’haurien 
d’adequar, amb un impacte d’una inversió d’aquestes 
característiques, en matèria de seguretat, de trànsit i 
de residus, i tampoc no ens han exposat les idees. 

Si bé vostès, els seus municipis, no són directament 
els afectats, jo els demanaria, també con els he de-
manat als municipis de Vila-seca i de Salou, que vos-
tès, des dels municipis de Tarragona i Reus, ens fes-
sin cinc cèntims del que pensen, de si allò pot suposar 
unes necessitats econòmiques que no estiguin previs-
tes o que no siguin assumibles per als seus municipis. 

Em sembla que el projecte tot plegat és poc transpa-
rent, quant als inversors que hi participen i quant a les 
explicacions que s’han donat als ciutadans fins ara. 
I, en definitiva, el que jo, des del meu grup, els haig 
d’explicar és que tenim una manca de confiança que el 
projecte es porti a terme tal com ara, potser amb excés 
d’optimisme, es pensa que es farà.

Gràcies.

El president

Gràcies a vostè, diputat, per la seva intervenció. Ara 
és el torn de les CUP, el Grup Mixt. Diputada Vallet, 
pot fer ús de la paraula.

Isabel Vallet Sànchez

Bon dia. Primer de res, doncs, disculpar-nos també 
per no haver pogut seguir des d’aquí les intervencions, 
ho han seguit els companys per les càmeres, per tant, 
el grup. 

Bé, avui més preguntes que respostes, i les preguntes 
ja crec que d’alguna manera s’han fet. És a dir, què és 
aquest projecte?, què representarà aquest projecte? I, si 
us plau, doni’ns vostès informació sobre què és el que 
està passant, i que no ens hàgim d’assabentar d’aques-
tes informacions per la premsa, com ha dit abans la di-
putada Grau, pel Diari de Tarragona, no? 

Per tant, més preguntes que respostes, des seus posi-
cio naments és..., una molt clara, és a dir, què els per-
met a vostès garantir que els beneficis d’aquest projec-
te no seran beneficis que aniran a parar a butxaques 
privades i, per tant, que els beneficis es quedaran al 
territori? És a dir, redundaran en el territori, redunda-
ran a manera de llocs de treball estables i de qualitat? 
Si redundaran a manera d’un creixement sostenible i, 
per tant, adequat al territori. 

També sobre la distribució de les energies, com afec-
tarà? Com afectarà, per exemple, el planejament urba-
nístic i el fet que mitjançant els plans directors s’anul·li 
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la capacitat municipal per a decidir el seu propi pla-
nejament urbanístic? Vostès, com a alcaldes, que ente-
nem que col·lideix, no?, la seva potestat per a decidir 
el seu planejament urbanístic amb la pretesa d’aquesta 
reordenació urbanística feta jeràrquicament des d’aquí, 
no?, sense atendre, per tant, les condicions del territori. 
Com ho veuen per a defensar els interessos que tenen 
com a alcaldes, i, per tant, dels seus municipis? 

D’altra banda, vostès consideren que les petites i mit-
janes empreses o els comerços de proximitat dels seus 
municipis no poden veure que, d’alguna manera, se’ls 
ha fet la competència deslleial, en tant que s’ha gene-
rat una llei feta ad hoc i, per tant, s’han modificat tot 
un seguit de normatives, des d’urbanístiques fins a im-
positives, perquè no se sap què i no se sap qui s’instal·li 
aquí en forma de macroprojecte de joc?

D’altra banda, volíem preguntar-los si pensen vostès, 
com a alcaldes, que no seria millor solució de cara a 
l’economia, doncs, apostar per la reactivació del teixit 
productiu propi, apostar per un creixement sostenible, 
apostar per un turisme de qualitat i no, en canvi, per 
un turisme de quantitat, que normalment sempre va en 
detriment de la qualitat. Com pensen que haurien de 
reactivar l’economia, i si pensen que només Barcelona 
World ho farà, o aquest macroprojecte que encara no 
se sap massa bé què és.

D’altra banda, els volíem llegir una petita cita, que és 
sobre un manual de tractament de la drogoaddicció, 
diu el següent: «Bogeria és repetir els mateixos errors 
esperant cada cop resultats diferents, i “bogeria” és 
l’epítet que cal atribuir a les estratègies, si és que se 
les pot anomenar així, que en aquest país els poders 
públics adopten per pretesament reactivar l’economia 
i lluitar contra la desocupació. Turisme i més turisme, 
festes i festivals esportius de tota mena, ciment, tot-
xo, totxo i ciment. El model econòmic d’aparador que 
hem seguit les darreres dècades ha fet fallida també a 
Barcelona. No és qüestió, doncs, d’insistir-hi.» 

I no només això, eh? –aquesta cita–, sinó que hi afe-
gim la que fa l’economista Miquel Puig, que no és sos-
pitós de tenir posicionaments afins al meu grup, per 
tant, no és sospitós de ser de la CUP, que advertia al 
diari Ara també: «Una anàlisi freda dels fets no pot 
sinó concloure que no només no hem organitzat el tu-
risme d’una manera satisfactòria, sinó que el model 
turístic amenaça el nostre benestar en futur. Si conti-
nuem preservant la qualitat de vida de les nostres ciu-
tats com hem preservat el paisatge de la nostra costa, 
és que ens hem begut l’enteniment.» 

La nostra pregunta és: per què insisteixen a promoure 
el model de desenvolupament especulatiu, basat en el 
turisme de casinos i de totxos, quan ens ha portat fins 
a on estem, quan tots els economistes, fins i tot els or-
todoxos, consideren que l’especulació urbanística i el 
boom immobiliari han estat el detonant d’aquesta cri-
si econòmica? I, com deia, com casa això amb la de-
fensa dels interessos de les seves localitats i, per tant, 
amb la potestat que tenen per a ordenar el planejament 
municipal segons les necessitats del municipi i no dels 
grans capitals?

Moltes gràcies.

El president

Gràcies per la seva intervenció. Ara és el torn del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Diputat 
Batet, té vostè la paraula.

Albert Batet i Canadell

Moltes gràcies, senyor president. I benvinguts, alcal des 
de Tarragona i de Reus, i les persones que els acom-
panyen, en aquesta comissió que estudia tot el projec-
te del centre recreatiu i turístic de Port Aventura, de 
la Costa Daurada, de l’àmbit de Salou i de Vila-seca. 
Agraïm molt la seva presència com a alcaldes de les 
dos ciutats més importants de la demarcació del Camp 
de Tarragona, com són la ciutat de Tarragona i la ciu-
tat de Reus. 

I crec que la seva aportació i la seva valoració positiva 
ens permet dir d’una forma alta, doncs, que el territori 
està a favor del projecte de Barcelona World. Ho hem 
vist abans amb els dos alcaldes de les ciutats implica-
des, l’alcalde de Vila-seca i l’alcalde de Salou, i ara ho 
veiem amb les dues ciutats amb més habitants i, per 
tant, amb un pes demogràfic, doncs, la ciutat de Tarra-
gona, com a capital, i la ciutat de Reus, i la seva valo-
ració positiva pel que fa al projecte. I crec que aquest 
punt és un fet que valorem d’una forma molt positiva, 
aquesta cohesió i aquesta voluntat conjunta d’enfortir, 
i aquesta oportunitat que és aquest projecte de crea-
ció de llocs de treball, una oportunitat en positiu que 
completa, que complementa el projecte que s’ha cons-
truït durant tots aquests anys, durant aquests últims 
vint-i-cinc anys en aquest àmbit.

En aquest sentit, durant tots aquests anys s’ha pogut 
veure com s’ha desenvolupat el model socioeconòmic 
de la Costa Daurada, en les seves ciutats i en tot l’àm-
bit, no? I hem pogut veure, per exemple, com el pro-
jecte actual, perquè actualment ja es permet, ha per-
met que hi hagi comerç, i espais comercials, i durant 
aquests vint-i-cinc anys no s’han desenvolupat. I el 
que fem ara, amb el projecte de llei, és això deixar-ho 
en les mateixes situacions, doncs, que estava fins ara. 

I creiem que això ha sigut positiu per a les seves ciu-
tats. Com valoren la sinergia positiva en l’àmbit del co-
merç, a la ciutat de Tarragona i a la ciutat de Reus, del 
turisme. I no cal amagar-nos, doncs, que en aquests 
moments botigues importants i centres comercials im-
portants de Tarragona i de Reus contracten persones 
que parlin rus, justament per una visió comercial des 
d’un punt de vista, doncs..., en aquest terme.

Per tant, el CRT actualment ja permet espais comerci-
als. Això s’ha desenvolupat durant aquests vint-i-cinc 
anys, i la modificació de llei que es proposa el Govern 
això no ho toca, això ho deixa en les mateixes cir-
cumstàncies i amb les mateixes condicions. Si durant 
aquests vint-i-cinc anys vostès creuen que Port Aven-
tura i el CRT han anat en contra dels eixos comercials 
de la seva ciutat.

També m’agradaria la seva visió, com a alcaldes de 
ciutats importants, en l’aportació al projecte del sud 
de Catalunya. El sud de Catalunya és un projecte ric, 
aquí s’ha comentat amb molts diputats, de grans actius 
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des d’un punt de vista industrial, paisatgístic, gastro-
nòmic, jo hi afegiria la calçotada, eh?, per exemple, 
no?, és a dir, com a alcalde de Valls en aquest sentit, 
si em permet la llicència el senyor president, doncs, hi 
han molts actius turístics en el nostre àmbit. Si creuen 
que la reformulació del projecte de llei pot generar si-
nergies positives amb ingressos econòmics positius en 
aquest sentit i en aquest àmbit.

I si m’ho permet, senyor president, un parell d’aspec-
tes. Jo em quedo sorprès a vegades quan hi han dipu-
tades que en aquesta comissió parlen de transparèn-
cia i parlen que és un projecte poc transparent, i fem 
aquesta política i aquesta cultura del «no» i de la poca 
transparència que hem pogut sentir per part de la di-
putada Vallet i per part de l’Hortènsia Grau. I quan 
vénen aquí al moment de les compareixences prefe-
reixen anar a fer rodes de premsa contra el projecte 
del Barcelona World que no pas escoltar els comparei-
xents d’una forma directa. Jo crec, en tot cas, que això 
no és coherent i forma..., doncs, bé, jo els demano que 
quan parlem de transparència, doncs, també s’escolti, 
que es dialogui i que es parli, i que per això es fa una 
ponència i per això hi han les compareixences i unes 
persones que en el seu conjunt ens donaran la visió.

I, finalment, al senyor Luna, del Partit Popular, li fa-
ria una constatació: és una evidència –és una evidèn-
cia– que en aquests vint-i-cinc anys Port Aventura 
s’ha desenvolupat de moltes maneres. Al comença-
ment, jo era més petit, però recordo que es deia el 
Parc Anheuser-Busch, que era un nom molt compli-
cat, no?, i que els noms i les coses els fan les perso-
nes també, perquè és un projecte també per a les per-
sones, no? I que, bé, el senyor Luna deia que aquest 
projecte és un projecte de servilisme, jo voldria dir, 
i potser si en comptes de dir-se Barcelona World es 
digués Madrid World o Espanya World, potser el se-
nyor Luna ja hi estaria a favor i ja hi estaria d’acord, 
perquè en aquest sentit l’únic servilisme que tenim 
és de Madrid i no pas de Barcelona, que és la capital 
de Catalunya, que és una visió que ens aporta des del 
punt de vista potent, que ens situa en el món.

I finalment una pregunta a l’alcalde de Tarragona 
–i acabo–: vostè és d’una ciutat que té casino, i em 
sembla que vostè com a alcalde, doncs, l’ha impulsat 
i va estar amb la possibilitat, doncs..., en la seva im-
plantació, no? Si ha perjudicat o no el posicionament 
de la imatge de marca de la ciutat de Tarragona el fet 
de tindre casino.

Moltes gràcies, senyor president.

El president

Deixin-me, senyores i senyors diputats, he vist que de-
manaven la mà per al·lusions, que els digui el següent: 
u, en aquest tràmit parlamentari no contemplem mai la 
possibilitat d’al·lusions; dos –dos–, recomano als dipu-
tats, si és possible, que es puguin cenyir a les pregun-
tes als nostres compareixents; tres, tindrem dos dies i 
mig, diputat Luna, diputada Vallet, per ajustar comp-
tes, sap? (Veus de fons.) No ha de patir. Vostès ara te-
nen noves compareixences, i aquest president mai li 
traurà a vostè la paraula, ni a la diputada Vallet, quan 

vulgui ajustar comptes amb alguna intervenció que no 
hagi estat del seu grat, però en el moment que toqui, 
no amb les al·lusions, sinó quan vagin produint..., di-
rectíssimes. Vostè tindrà l’oportunitat, ara que tornarà 
a intervenir, diputat, de tenir la paraula i utilitzar-la 
com vulgui. Però no podem donar peu a les al·lusions, 
perquè, doncs, coneixem aquest tipus de dinàmiques. 
Estic segur que gaudeixo de la seva comprensió en el 
que acaba de dir aquest president. Gràcies.

Ara és el torn dels nostres compareixents. Com hem 
quedat, començarà vostè, diputat Ballesteros, i aca-
barà... (L’alcalde de Tarragona diu: «Diputat, encara 
no.») Perdó, encara no –encara no–; mai se sap, això, 
alcalde –mai se sap. Però té la paraula vostè, alcalde, i 
després, sí, l’alcalde i diputat senyor Pellicer tancarà la 
roda d’aquestes compareixences.

Endavant, senyor alcalde.

L’alcalde de Tarragona

Com diem allà a Tarragona, jo en política ja he tocat 
campana sent alcalde de Tarragona, per tant, en fi... 
Intentaré ser molt sintètic i no telegràfic a cadascuna 
de les intervencions i preguntes. 

El senyor Aragonès preguntava pels costos d’opor-
tunitat, o feia una intervenció a propòsit dels costos 
d’oportunitat. Mireu, aporta un nou turisme emergent, 
un nou turisme emergent no en l’àmbit nacional o en 
l’àmbit estatal, un nou turisme emergent en el món. 
Per tant, un pastís que roda en el món i que tenim 
l’oportunitat de tenir-lo a casa nostra, evidentment, 
passant pel sedàs de determinades normatives legals, 
a les quals no estem pas disposats a renunciar, com va 
passar a la Comunitat de Madrid amb la implantació 
que hi havia plantejada. Per tant, aquesta és una opor-
tunitat que, si tenim possibilitats, l’hem d’agafar al vol 
–si tenim possibilitats, l’hem d’agafar al vol.

Pel que respecta a l’aspecte comercial, que també s’ha 
tocat diverses vegades, doncs, el plantejament ha de 
ser que no sigui clarament competitiva i diria que 
agressiva en l’entorn comercial de les nostres ciutats 
i del nostre territori. I pel que sabem –i això sí que 
són converses amb responsables del grup Veremonte–, 
el que es pretén és posar grans marques de luxe de 
les quals no tenim una excessiva oferta en el territo-
ri. Per tant, això aniria a un públic força diferent de 
l’actual, molt especialitzat, amb una capacitat adquisi-
tiva alta. I també afegiria que el comerç local i el co-
merç territorial hauria de tenir l’oportunitat de ser-hi, 
almenys l’oportunitat de ser-hi, de posar-s’hi, eh? –de 
posar-s’hi.

Pel que fa a una oportunitat..., és evident, els llocs de 
treball –els llocs de treball. Jo tinc apuntat una mi-
ca més endavant, en alguna altra intervenció, però 
ja aprofitaré ara per dir-ho... Hem parlat, l’alcalde de 
Reus ha dit que té deu mil aturats, la ciutat de Tarra-
gona en té onze mil, que en termes de proporcionalitat 
és poc amb relació al conjunt del país, però són uns 
quants números d’aturats. Si tota la previsió de creació 
d’ocupació del projecte Veremonte es fes realitat, re-
soldríem aquest tema –resoldríem aquest tema.
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Després hi ha el debat de quins tipus de lloc de treball 
es creen, si n’hi ha més d’estables o temporals, si són 
especialitzats... Jo sé que s’està parlant amb professio-
nals del territori, professionals de l’àmbit de l’enginye-
ria elèctrica, electrònica, l’enginyeria d’abastament, de 
subministraments, professionals de l’àmbit de l’econo-
mia... Sincerament, sóc incapaç de dir-li si en aquest 
moment es crearan més llocs especialitzats, no d’alt 
valor afegit, de poca especialització. Però també li dic 
una cosa: davant de la situació greu actual, benvingut 
sigui el lloc de treball que sigui, sempre que sigui en 
condicions legals, evidentment, i raonables, no?

Però també és una oportunitat per a empreses del ter-
ritori, i em consta que s’està parlant amb moltes em-
preses del territori, molts autònoms, molts operadors. 
I aquesta també és una gran oportunitat, perquè di-
rectament, però també indirectament, en generarà, de 
llocs de treball.

Pel que fa a l’impacte –també ha sortit diverses vega-
des– en l’aigua, jo que sóc vicepresident del Consorci 
d’Aigües de Tarragona, les previsions que té el consor-
ci i les previsions que tenen de reserva d’aigües tant 
Salou com Vila-seca en aquest moment no ens han de 
fer patir –no ens han de fer patir–, hi ha reserva sufici-
ent, per tant... I això està certificat pels mateixos tèc-
nics del consorci d’aigües.

Pel que fa a l’energètica, doncs, home, si allà, en aquell 
territori, que tenim nuclears, que tenim cicles combi-
nats, que tenim cogeneració elèctrica des de SIRU-
SA, des de la indústria química i des de no sé on, i a 
més a més eòlics i solars, si nosaltres tenim insufici-
ència energètica, Catalunya és que està fatal. Per tant, 
des d’aquest punt de vista també m’atreviria a apuntar, 
que és evident que s’hauran de fer determinades con-
duccions, que l’oferta o el mercat o la disponibilitat és 
suficient.

Pel que fa a les infraestructures, i pel que jo sé del 
projecte, és evident que falten algunes infraestructu-
res, per exemple, l’A-27; l’A-27 és fonamental –és fo-
namental. I, per tant, aquí sí que s’ha de fer un esforç 
entre el Govern de Catalunya, el territori i el Govern 
d’Espanya per poder abordar aquesta infraestructura 
necessària, no només per al projecte Veremonte, però 
també per al conjunt del territori.

Corredor del Mediterrani, creuers –creuers–, és im-
portant, i creiem fermament que és una aposta, és un 
sector que ens pot donar moltes alegries. 

Completar l’A-7, eh?, el que és el conjunt de l’A-7. 
I després un projecte que ja el Govern ha anunciat que 
està en fase d’inici imminent, però que no em cansa-
ré de repetir que és fonamental per a aquell territori, 
que ja es configura com una certa realitat metropolita-
na, que és rodalies Tarragona. És molt important que 
aquest rodalies Tarragona, que en teoria comença al 
febrer a donar les primeres passes, sigui una realitat. 

Per tant, jo crec que, acotades aquestes hipotètiques 
mancances, la cosa estaria relativament enfocada.

Pel que fa a la intervenció del senyor Sabaté de la pre-
servació de la costa i no fer, doncs, construccions i 
edificabilitat fora d’escala en primera línia de costa, 

que s’ha de preservar i que l’han preservat raonable-
ment bé en aquell territori, crec que hi estic absoluta-
ment d’acord, és a dir, ja ho he dit en la meva primera 
intervenció, s’ha de fer una preservació clara del que 
és el sistema litoral i la nostra costa. 

És veritat que hi han empresaris, com deia el senyor 
Sabaté, que no volen posar en risc el model turístic 
existent i que perquè sigui així, com jo he dit també 
en la meva primera part de la intervenció, s’han de ge-
nerar els mateixos esforços que puguem posar com a 
país en aquest projecte a la resta de models turístics. 
El Priorat ha de tenir oportunitats per desenvolupar el 
seu enoturisme, la ruta del Cister és una oportunitat 
magnífica, el Modernisme de Reus i en part –petit– de 
Tarragona, el món romà de Tarragona, Port Aventura, 
les platges urbanes i les platges no urbanes, l’entorn 
mediambiental que tenim. Són grans oportunitats que 
no hem de descuidar, que no hem de descuidar en ab-
solut. 

I si aquest nou projecte aporta massa crítica en for-
ma de visitants, turistes, clients, etcètera, doncs, segur 
que alimenta aquest món divers. A mi el que em fa 
por és –i els ho dic sincerament– que vulguem instau-
rar un monocultiu en aquell territori. I crec que tots 
estarem d’acord que s’ha de vetllar perquè el mono-
cultiu no es produeixi. Tenim suficient recorregut en 
totes les altres modalitats turístiques perquè, doncs, 
puguem fer apostes clares. I això ho hem de planificar 
conjuntament. 

Per tant, sí que crec que des del Govern i des dels em-
presaris i des de les institucions del territori hem de 
deixar clar que el marc de relacions és aquesta ofer-
ta multiturística, si m’ho permeten així, que no sé si 
la paraula existeix. (Veus de fons.) Ui, perdoni, doncs, 
m’he deixat... 

De manera telegràfica, jocs 2017 i smart city és una 
aposta per un turisme esportiu. I en l’aposta smart city 
dels jocs 2017 tenim el compromís dels operadors de 
Veremonte de trobar-hi una línia de treball, que és 
molt interessant.

Pel que fa als nous equipaments educatius, sanitaris..., 
bé, crec que els alcaldes –jo he arribat al final de la se-
va intervenció– ja han dit que en aquest moment són 
suficients, però que seran abordats en la mesura que hi 
hagi necessitats. I, per tant, penso que com a alcalde 
que no està compromès en el territori municipal on es 
posen les instal·lacions he de donar un vot de confian-
ça als alcaldes.

Sobre el CAT, que també s’hi ha referit, ja estem..., te-
nim suficient.

Residus, que no ho hem tocat: SIRUSA, la planta inci-
neradora de SIRUSA en aquest moment està per sota 
de la capacitat d’incineració, en aquest moment. Però 
és que..., no posant un tercer forn, eh?, sinó que amb 
una reforma dels dos forns actuals l’eficiència, la ca-
pacitat de cogenerar energia i la capacitat de tractar 
tones, uns quants milers de tones, ens fan veure que 
entre aquesta planta potent més Botarell, més Tivis-
sa, en principi hi hauria suficient per acollir aquesta 
instal·lació.
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És que no em voldria deixar cap, si m’ho permet, no 
vull ser... (Veus de fons.) Miri, el senyor Luna parla 
que Port Aventura és una bona experiència, i jo ho 
comparteixo. El nom, doncs, absolutament d’acord. 
Joc i compra es diferencia de l’actual, és complemen-
tari? Ha de ser complementari –ha de ser comple-
mentari–, ja ho he dit una mica abans.

Falta d’informació i de concreció, jo he de dir –i per-
doneu, eh?, que potser no podré respondre una a una 
totes les intervencions de cadascun dels diputats i 
dipu tades– que a mi em va venir a veure el grup Ve-
remonte, sense ser alcalde directament implicat, i vam 
tenir una conversa molt sincera, on els vam plante-
jar tots els dubtes i que –em va venir voluntàriament, 
eh?– cada vegada que els he requerit..., no només per-
què el senyor Adserà sigui tarragoní, que ho és i amb 
molt d’orgull, sinó que cada vegada que els hem cridat 
han vingut i ens han donat tota la informació.

I l’última, una pregunta directa que se’m feia a mi és 
com impacten les ofertes turístiques en el territori. 
Mirin, en el cas de la ciutat de Tarragona en sis anys, 
amb una oferta raonable i fent aliances de territori, 
hem passat de 900.000 visites a la ciutat de Tarragona 
a 2,7 milions de visites, i vénen de Port Aventura, pe-
rò també vénen directament del sud de França, vénen 
amb «touroperadors», vénen a fer visites culturals. És 
a dir, el territori s’aprofita d’aquest esforç col·lectiu i 
divers.

El president

Gràcies, alcalde. És el seu torn, diputat Pellicer, té 
vostè la paraula.

L’alcalde de Reus 

Gràcies, senyor president. Bé, amb referència a les 
diferents qüestions plantejades pels diferents grups 
parlamentaris, el diputat Aragonès plantejava unes 
qüestions... Sens dubte, aquesta no és una inversió 
abstractiva; no, és una inversió contributiva, sens dub-
te, perquè contribueix en gran manera, i ho ha de fer, 
en el territori. 

En el cas de Reus, deixin que faci una prèvia també, 
he de dir que nosaltres no tenim terme municipal que 
ens enganxi directament o que estigui en l’àmbit de 
BCN World o de Port Aventura, però tenim un terme 
que en podem dir econòmic en què ens sentim còmo-
des i que, per tant, hem de fer els màxims esforços 
per aconseguir que les instal·lacions o els projectes que 
s’ubiquen a les comarques del voltant o als termes mu-
nicipals del voltant puguin tenir la màxima repercus-
sió a la ciutat en positiu. Per tant, ja li ho he dit abans, 
i ho veiem en positiu.

Els dubtes que hi puguin haver sobre aquest tema, la 
llei equilibrarà, com he comentat, les situacions de re-
cels que hi puguin haver. Però que sí que és evident 
que el territori necessita en aquest moment treballar 
pel futur, i el futur ve per tenir més visitants, més 
aportació de turisme. I en aquesta línia estem en un 
magnífic àmbit en què, des del Delta fins a la Tarra-
gona romana, passant pel Reus modernista i els cal-

çots de Valls, necessitem que hi hagi també una zona 
amb àmplia atracció, jo diria que és una de les zones 
úniques que tenim en el país, i que, per tant, perquè 
s’alimenti també necessitem que hi hagi més turisme, 
més visitants, que voldrà dir més consumidors, més 
clients, en definitiva, per al que treballem, per als ho-
tels, per a la Costa Daurada, per al comerç. Jo crec 
que aquesta és una de les bases principals, no? 

El mercat asiàtic és un mercat per descobrir pràctica-
ment a casa nostra, ja incipientment a Barcelona, que es-
tan venint molt precisament pel Modernisme, per Gaudí. 
I, per tant, nosaltres també com a pàtria de Gaudí volem 
que el mercat asiàtic vingui a casa nostra i que vegi la 
Tarragona romana, pugui degustar els calçots, que pugui 
estar al Delta. És a dir, hi ha tot un entramat de ciutats i 
de territoris magnífics que podem «vendre», entre come-
tes, magníficament i que pot donar uns resultats econò-
mics en el futur esplèndids.

El comerç, vostè preguntava també, a vostè li preocu-
pava, li responc igualment, és a dir, abans hem tingut 
un turisme anglès, que encara tenim i és important, el 
rus ha anat també ara incorporant-se en aquesta línia 
de turisme, però el rus també arribarà un moment en 
què, una vegada el rus hagi vingut, tot s’hagi estabi-
litzat, les repúbliques bàltiques, el sud-est de la part 
de Rússia, doncs, hagi vingut, necessitarem també co-
mençar a treballar nous mercats, eh? Jo li comenta-
va que a Reus hem fet diverses prospeccions a la Xi-
na per començar a explicar que aquí és allò que ells 
tant anhelen del Modernisme, de Gaudí, de la cultura, 
en definitiva. I això faig una mica la línia que també 
apuntàvem, no?, que ha de ser un espai pluriturístic o 
multiturístic, eh?, i que hi hagi, doncs, diferents moda-
litats d’atracció, des de la cultura, la restauració, etcè-
tera, no?

Treball, sens dubte que ens aporta treball i en diver-
ses modalitats. És a dir, el treball directe, que és el de 
l’obra en concret, que després des dels reglaments  
de la llei ja es definirà quina edificabilitat, ja es defi-
nirà de quina manera i com. I jo crec que d’això tam-
bé hem de parlar, el territori n’ha de parlar. Però hi 
ha una necessitat en aquests moments i a curt termini 
d’ocupar persones, no? 

L’ocupació ens preocupa, jo diria que és la primera 
preocupació dels alcaldes de tot arreu, i tots en tenim. 
Però no és només aquesta la finalitat, sinó que també 
hi haurà després una ocupació estable en els serveis 
que donarà el mateix projecte, com es dóna ara a Port 
Aventura. Però encara n’hi ha un altre, que és el de les 
empreses indirectes..., o el treball indirecte que donen 
les empreses de serveis que hauran de servir, de do-
nar, doncs, mercaderia, tal com fan amb Port Aventu-
ra, que se’n nodreixen moltes empreses actualment de 
la zona, també a BCN World. 

I també una altra manera d’ocupar gent i, per tant, de 
treure atur, és que poden vindre –i n’estic convençut– 
altres empreses d’altres sectors, els ho deia a l’explica-
ció, de les noves tecnologies. Si ens situen aquí, aquest 
món asiàtic tan gran –si ens situen aquí–, com un es-
pai d’arribada d’asiàtics, és perquè aquest territori en 
què el clima, en què tot plegat és excepcional... Per 
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què no poden venir, si som hàbils, també empreses de 
noves tecnologies, de serveis, del que faci falta. Ai-
xò és el que nosaltres també necessitem com a factor 
d’atracció i posició en aquest àmbit, no? 

Per tant, ens situa, en definitiva, el territori o Reus, 
com vulguin dir-li vostès, tot plegat, eh?, des del delta 
fins a la Tarragona romana, passant pel Vendrell, tot 
Catalunya, ens situa en un món en què hi han mili-
ons i milions i milions de persones amb necessitat de 
sortir per anar a veure, i a veure..., ens han de veure a 
nosaltres, els primers que han de veure som nosaltres, 
si podem.

Dit això, infraestructures, és veritat, hi ha algunes ne-
cessitats, s’han apuntat: A-27, autopista, l’aeroport de 
Reus, amb la taula econòmica de l’aeroport, en què 
estem fent esforços perquè companyies aèries puguin 
venir cap aquí. En aquest moment això també ens do-
naria un aire nou que poguéssim tenir un aeroport 
amb vols importants; i fins i tot l’aeroport de Barce-
lona en gaudiria. Però a nosaltres el de Reus, que és el 
que ens interessa..., segur que sortiria potser de la situ-
ació en què li costa de posicionar-se, tot i que a l’estiu 
té un gran despegue, no? Per tant, ara hem aconseguit 
un vol rus des de la diputació, etcètera. Tot això està 
molt bé. Però això ens donarà moltes més possibili-
tats, i això és el que hem d’anar a buscar, oportunitats 
de futur, jo crec que per ara, però per al futur dels que 
seguiran vivint en el territori en definitiva.

Gràcies per la seva intervenció, crec que ha estat molt 
encertada i li agraeixo les preguntes.

Al senyor Sabaté, dir-li que amb el senyor Ballesteros 
–no hi és ara? (veus de fons), ha marxat– tenim molt 
bona relació i, per tant, no és casual, és habitual que ell 
i jo estiguem junts en molts llocs, perquè crec que val 
la pena compartir, eh?, i sumar. Jo crec que la paraula 
«sumar» és essencial i bàsica en aquest món de tantes 
dificultats que tenim ara. Per tant, bona relació.

Dir-los que la nova programació que plantejava el se-
nyor Sabaté, una nova etapa, sí, l’etapa asiàtica. Co-
mencem una etapa asiàtica que ja en parlarem, però 
de moment la comencem. Jo crec que s’hi ha d’anar 
a fer prospecció, doncs, la russa... Al seu moment, 
quan parlàvem del turisme rus aquí, tots dèiem: «Ai, 
ai, ai!», eh? «Ai, ai, ai!» Ha anat fantàstic, pregun-
tin... El senyor Luna deia –molt encertat, també li ho 
agraeixo–: «Han preguntat als botiguers de Reus?» 
Els botiguers de Reus esperen amb candeletes que el 
turisme rus vingui com més aviat millor, i això ho 
treballem i ho treballem bé, i, a més a més, amb tu-
risme rus de qualitat, eh? I la regidora de Promoció 
Econòmica està fent una feina excel·lent en aquesta 
línia de portar turisme rus. Doncs, tant de bo, que 
ho farem, portarem turisme asiàtic, perquè ja hi hem 
anat, perquè ja hi som, perquè ja hem fet prospec-
ció, des de Turisme de Reus hem anat a la Xina, hem 
anat a Corea, per tal de dir: «Escoltin, ei, som aquí, 
portem la marca Gaudí, vinguin, perquè nosaltres els 
tractarem com sabem fer tan bé.»

Sinergies amb altres sectors, sense cap dubte, senyor 
Sabaté. En el tema de la cultura, Gaudí, ja ho he dit 
abans, etcètera.

Accions complementàries, s’han fet en perfecta relació 
amb Port Aventura. En aquest moment vostè va a Reus i 
veurà cartells de Port Aventura a Reus, dins de Reus hi 
han cartells que indiquen: Port Aventura, cap allà. Per 
què? Perquè a nosaltres ens interessa, que la manera de 
vincular-nos-hi, ja que no és el nostre terme municipal, 
almenys el cartell hi sigui... És un cartell de sortida, pe-
rò nosaltres sabem que aquell cartell de sortida després 
ens donarà l’entrada –després ens donarà l’entrada–, 
perquè no podem posar un cartell d’entrada, perquè no 
està al terme municipal, però està al nostre terme eco-
nòmic. I, per tant, la diferència entre el terme municipal 
i el terme econòmic, si em permeten la semblança, és 
això, el nostre terme econòmic ens permet posar el que 
podem posar, un cartell, eh?, i ens va molt bé, i si pogu-
éssim posar un ànec d’aquells o..., com es diu?, un ele-
ment d’aquells, doncs, el posaríem, perquè ens donaria 
encara més força, no?

Bé, l’impacte demogràfic, doncs, sens dubte; la di-
mensió dels serveis, s’ha dit ara per l’alcalde Balles-
teros, tant el CAT com SIRUSA estan preparats per 
afrontar això.

Seguretat, és evident que sempre has de posar-hi se-
guretat, mai és suficient, però cal que estiguin dimen-
sionats al seu moment.

Pel que fa –vaig acabant, si em permet una mica, li 
agrairia la seva...– a la senyora Grau, que deia, doncs, 
que el projecte ha de tenir un espai de treball conjunt: 
el consorci, per exemple, el consorci; pot ser una reac-
tivació del consorci en la línia d’intentar parlar de te-
mes que puguem tenir amb problemàtica o no.

I responc, per acabar, breument, al senyor Luna, que 
coincidim que hem après la lliçó bona de Port Aventu-
ra, que el turisme, ho repeteixo, és un turisme impor-
tant de la Costa Daurada, que a més a més donarà un 
impacte positiu i de serveis, amb Àsia emergent –ja he 
explicat abans una mica el meu posicionament–, que 
el turisme, les botigues, és lloc de treball, és empre-
ses. Que pregunti..., ja ho entenc, la competència és... 
Jo he sigut botiguer, he sigut botiguer i em considero 
botiguer, i sé que a vegades un diu: «Home, la compe-
tència...», t’adones que la competència en aquell mo-
ment el que necessita és clients, i en aquell moment 
els clients són els que ens compren i ens compren, ens 
compren. I Reus com a capital comercial necessitem 
clients, perquè, si no, ens quedarem, com altres ciu-
tats, estancats, i no ens hi podem quedar.

Per què som potents en comerç? Som potents en co-
merç pel servei que donem, és evident. Però som po-
tents en comerç perquè tenim el nostre consumidor 
propi, autòcton, les nostres comarques que ens vénen 
a comprar, però també tenim un turisme a la Costa 
Daurada que el sabem atraure, en funció que el sapi-
guem atraure més, tindrem més compradors, més tu-
risme, els botiguers més en gaudiran. I repeteixo que 
el turisme rus és bàsic i l’esperem.

Acabo pel nom, el nom, la frase que és típica i tòpi-
ca, no fa la cosa, és cert, però segur que sabrem tro-
bar..., a mi m’agradaria que es digués Reus World, 
evidentment, però, com que això no pot ser, segur 
que trobarem un nom que al final... (veus de fons), 
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ara no ens posarem d’acord amb l’alcalde de Tarra-
gona. Això el que sí que és evident és que segur, se-
nyor Luna, segur que trobarem un nom que a tots 
ens vagi bé quan toqui i quan correspongui, perquè 
el que és cert és que ara hem de parlar de cap a on 
va, després ja posarem el nom que hi era.

Només dir una cosa, el nom, a vegades ens posem amb 
el nom de l’aeroport, amb el nom de l’estació de, l’aero-
port de, deixem els noms i busquem el que és, a partir 
d’aquí ja el trobarem i segur que ens en sortirem amb 
el nom i el posicionarem al territori, en el món, que és 
el que realment ens convé, ens interessa i és l’objectiu 
final.

Acabo per Ciutadans i la CUP (veus de fons), necessi-
tats econòmiques són les que hi han, els serveis s’han 
d’acomodar i anivellar respecte a la gent que vingui. 
Tant de bo puguem fer una acció d’aquest tipus.

I a la senyora Vallet dir-los que quin projecte és 
aquest? Doncs, un projecte que ens donarà noves 
oportunitats.

Moltíssimes gràcies.

Perdoni, senyor president, i gràcies per la seva bene-
volència.

El president

Doncs, sort que vostè és diputat...

L’alcalde de Reus

N’he après de vostè.

El president

Sort que és diputat i sap com va això aquí, eh?

L’alcalde de Reus

N’he après de vostè...

El president

Moltes gràcies, senyor alcalde, moltes gràcies, molt 
amable.

És el moment de donar les gràcies. Alcalde Balleste-
ros, alcalde Pellicer, ha estat un plaer tenir-los aquí, 
els agraïm molt la seva informació i la seva presència; 
també a les persones que els acompanyen donar-los les 
gràcies, perquè, doncs, han estat aquí amb nosaltres.

I ara interrompem els treballs de la comissió per un 
espai de cinc minuts –cinc minuts–, perquè puguem 
reprendre amb els següents compareixents el treball 
de la comissió.

La sessió se suspèn a un quart d’una del migdia i dos 
minuts i es reprèn a un quart d’una i dotze minuts. 

El president

Senyores i senyors diputats, si els sembla...

Compareixença
de Josep Andreu Figueras, president  
de l’Autoritat Portuària de Tarragona, amb 
relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre 
centres recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, 
comerç i joc (tram. 353-00275/10)

És el moment de procedir –gràcies– al tercer torn de 
compareixences amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 2/89, de 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d’establiment de normes en ma-
tèria de tributació, comerç i joc.

Compareixen ara els senyors Octavi Bono i Gispert, 
gerent del Patronat de Turisme de la Diputació de Tar-
ragona –sigui vostè molt benvingut, senyor Bono–, i el 
president de l’Autoritat Portuària de Tarragona, el se-
nyor Josep Andreu i Figueras –sigui, senyor Andreu, 
molt benvingut als treballs d’aquesta comissió.

Estalvio explicar-los el funcionament, vostès hi han 
participat, i ara teníem l’oportunitat de comentar-ho. 
Començarà, si els sembla, doncs, el president de l’au-
toritat portuària i clourà vostè, senyor Bono, amb 
quinze minuts i set i mig.

Senyor Andreu, té vostè la paraula, endavant.

El president de l’Autoritat Portuària  
de Tarragona (Josep Andreu Figueras)

Molt bé, bon dia. Moltes gràcies, senyor president; 
membres de la taula, senyors i senyores diputats, di-
guem-ne, presents a la sala, a tothom, moltes gràcies. 
Gràcies també per convidar el port de Tarragona, en 
aquest cas, en la meva figura com a president, a ex-
posar aquí amb relació al projecte de BCN World i 
quins impactes o quina valoració en fem des del port 
de Tarragona.

En primer lloc, sí que voldria aprofitar el temps de què 
disposo per presentar-los breument el port de Tarrago-
na, i ho considero adient perquè és important conèixer 
i posicionar el port de Tarragona en quina situació està 
no només al territori, sinó dins de Catalunya.

El port de Tarragona en aquests moments ocupem 
entre la cinquena i la sisena posició de ports de l’Es-
tat espanyol. Som el segon port de Catalunya, i com 
a port industrial movem al voltant de 32 milions de 
tones. D’aquests 32 milions de tones, un 60 per cent 
de la nostra activitat està vinculada al sector petroquí-
mic, un 30 per cent al sector dels granel i un 10 per 
cent en càrrega general, entenent com a càrrega gene-
ral contenidors, cotxes, pasta de paper, fruita, ferro, 
paper, etcètera.

Com una dada significativa, i perquè els senyors i les 
senyores diputats se situïn, amb dades de l’Institut 
Cerdà de l’any 2011, se fixava que els ports catalans 
movien 77 milions de tones. D’aquests 77 milions de 
tones que es movien a Catalunya, 31 milions corres-
ponien a Tarragona i 46 a Barcelona. Resumint, el 40 
per cent del moviment de mercaderies que es mouen a 
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Catalunya es mouen pel port de Tarragona i un 60 per 
cent pel port de Barcelona.

Explico això perquè vostès entenguin la importància 
que representa aquesta infraestructura logística no no-
més a Tarragona, sinó, a més, a Catalunya. 

Doncs bé, en aquest context que els he explicat, a fi-
nals de 2011, el consell d’administració del port de 
Tarragona va fixar unes noves estratègies de creixe-
ment del port de Tarragona. Analitzant la situació que 
tenia el port, amb uns mercats molt captius, com hem 
dit, el petroquímic i el granel, vèiem que calia garantir 
aquest futur i aquest creixement i vam apostar per cinc 
línies estratègiques: una va ser augmentar la projecció 
internacional del port de Tarragona; la segona va ser 
diversificar; la tercera va ser apostar fermament per 
la sostenibilitat del port de Tarragona ampliant els re-
cursos humans i econòmics amb un nou departament 
del medi ambient i amb una recent –i de la qual es-
tem molt orgullosos– certificació ISO 14001, de gestió 
mediambiental; cinquè, apostar per les infraestructu-
res. I aquí permetin-me que els faci un parèntesi, unes 
infraestructures que en aquests moments s’estan re-
visant, perquè s’està treballant un nou pla director, el 
port de Tarragona com totes les administracions pú-
bliques també treballa amb plans directors, que són 
els que marquen els fulls de ruta per als propers quin-
ze anys, i al qual després em referiré. Amb aquestes 
infraestructures, el port de Tarragona ha apostat per 
infraestructures internes de decisió interna pròpia del 
port com és la intermodalitat, la ZAL, la zona d’acti-
vitats logístiques, el nou moll de la química, els acces-
sos al port. I apostar per les infraestructures externes 
reclamant l’A-27 –que també ha sortit aquí fa una es-
tona a través de l’alcalde de Tarragona– i la connexió 
d’ample europeu, apostant per la solució provisional 
del tercer fil i demanant la solució definitiva per a les 
mercaderies de la via de Roda.

I una cinquena línia estratègica, i aquí és on arri-
bem..., on té sentit la nostra compareixença, era que 
el port de Tarragona va decidir fer una aposta ferma 
pel tema de creuers. Un projecte complex, un projecte 
difícil, però que, com dic, a finals de 2011, a principis 
de 2012 es va refermar a través del consell d’adminis-
tració aquesta aposta decidida amb una actitud proac-
tiva per part del port de Tarragona en la captació de 
creuers.

Una plaça de creuers que sigui Tarragona amb un mo-
del, evidentment, diferenciat del model que té Barce-
lona, un model d’èxit i que tots coneixem, però que al-
hora pugui ser complementari a Barcelona, on creiem 
que Tarragona té les seves possibilitats.

Aquest grup de treball de creuers que va començar a 
caminar a principis del 2012, amb el lideratge del port 
de Tarragona, està format pel Patronat de Turisme - 
Ajuntament de Tarragona, el Patronat de Turisme de la 
Diputació de Tarragona, la Cambra de Comerç de Tar-
ragona, la Patronal del Turisme de Tarragona, la Uni-
versitat Rovira i Virgili, a través de la seva Facultat de 
Turisme, i Port Aventura, com a operador privat, que 
vam considerar que era necessari que s’incorporés al 
grup de treball.

Amb aquest dit grup vam començar a treballar i pos-
teriorment, al setembre del 2012, es va presentar el 
projecte BCN World, en aquest cas a la delegació del 
Govern de Tarragona, i va ser a partir d’aquell mo-
ment que es va, diguem-ne, consolidar, al maig del 
2013, que el grup BCN World, en aquests moments 
tècnics del BCN World, estan incorporats al grup de 
treball de creuers del port de Tarragona i analitzen to-
tes les infraestructures necessàries del port i de futur 
en cas que es consolidi el seu projecte, no?

Com dic, actualment aquest grup de treball tècnic 
està analitzant totes les necessitats, infraestructures, 
aprofitant, com ja he dit, la idoneïtat que estem revi-
sant tot el nou pla director, en el qual està treballant 
el port de Tarragona, i on BCN World en aquest cas, 
i parlant de la infraestructura del port, té..., o es parla 
de necessitats de tema de creuers i fins i tot de ferris, 
un altre tipus d’activitat en què el port de Tarragona 
també podria donar resposta, no?

Per tant, jo l’únic que els podria dir com a president 
del port de Tarragona, evidentment, estem totalment 
d’acord a apostar i facilitar inversions en el territori 
que garanteixin i reforcin el creixement de la nostra 
infraestructura, del port de Tarragona, com en aquest 
cas és BCN World. Han d’entendre que el port de Tar-
ragona, i sobretot els diputats del territori ja ho saben, 
però els que no són del territori han d’entendre que el 
port de Tarragona és un dels motors i agents econò-
mics més potents que tenim al nostre territori, i, com 
he dit, una de les infraestructures logístiques de refe-
rència a Catalunya. I que creiem que apostar i facilitar 
aquest creixement que pot representar el port de Tar-
ragona, que aposta pels creuers, amb l’aposta que pot 
representar BCN World, en aquest equilibri del nostre 
territori, que és l’equilibri entre el turisme i la indús-
tria, que és un equilibri de model d’èxit, encara que a 
vegades s’ha treballat molt i ha resultat complex, però 
és un model d’èxit, jo crec que és una aposta decidida 
i que el port de Tarragona recolza totalment.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Andreu, per la seva intervenció. 

Compareixença
d’Octavi Bono Gispert, gerent del Patronat 
de Turisme de la Diputació de Tarragona, 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre 
centres recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, 
comerç i joc (tram. 353-00274/10)

Ara és el torn del senyor Bono. Té vostè la paraula.

El gerent del Patronat de Turisme de la 
Diputació de Tarragona (Octavi Bono Gispert)

Bé, bon dia. Moltes gràcies, senyor president. Senyo-
res i senyors diputats, senyor lletrat, també, com en-
tenc que toca, doncs, agrair la invitació que se’ns fa 
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al Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona a 
poder compartir amb tots vostès una determinada vi-
sió que puguem tindre sobre aquest projecte i sobre la 
seva incidència en el territori.

Si m’ho permeten, m’agradaria centrar la meva inter-
venció en uns punts que els vull comentar ara a l’ini-
ci amb l’ànim, doncs, també d’això, no?, de desgranar 
una mica quin tipus de reflexions hem portat a terme, 
quin tipus d’inquietuds en algun moment o un altre 
podem haver tingut. Per tant, m’agradarà fer-los cinc 
cèntims de què som com a institució, a què ens dedi-
quem, perquè també això clarifiqui una mica la resta 
de l’exposició, que puguin tindre alguna referència a 
la destinació, a les destinacions, en aquest cas –nos-
altres gestionem Costa Daurada i Terres de l’Ebre–, 
pel que a la seva estructura d’oferta i de demanda; 
quin posicionament de marca hem tingut fins a la data 
d’aquestes dues referències –de Costa Daurada i Ter-
res de l’Ebre–; les inquietuds o no que podríem haver 
tingut en algun moment. I centrar la part potser, com 
a mínim intentaré dedicar-hi més temps de la inter-
venció, a l’únic model similar que podem haver tro-
bat en l’àmbit turístic internacional mundial, que seria 
el cas de Singapur, a l’hora de poder també avaluar 
efectes similars en un territori en què aterra un pro-
jecte d’unes característiques similars potser a les del 
que estem parlant ara i en què ja podem fer una certa 
anàlisi d’un abans i un després, perquè pugui també il-
lustrar una mica, doncs, això, no?, les afectacions que 
es porten a terme.

Per tant, sota aquesta estructura, doncs, dir-los que 
la nostra organització per llei es dedica al que és es-
trictament la difusió, el suport a la comercialització 
dels productes i serveis turístics del nostre territori, en 
concret, emmarcats en les marques Terres de l’Ebre i 
Costa Daurada. 

Com és aquest territori des d’un punt de vista turís-
tic? Estem parlant d’un espai, el de la demarcació de 
Tarragona, el de la província de Tarragona, que ocupa 
uns 6.200 quilòmetres quadrats, que en la seva totali-
tat posa en el mercat al voltant d’unes 160.000 places 
d’allotjament en totes les seves fórmules: hotels, càm-
pings, apartaments i allotjament rural, que genera 19 
milions i mig, una mica més, de pernoctacions, que 
rep 5.100.000 turistes, dels quals el 47 per cent tenen 
l’origen en algun punt del país o de l’Estat i el 53 per 
cent restant en mercats internacionals.

També ens agrada explicar-nos com a espai turístic 
–i estic intentant sintetitzar molt la informació– des 
d’un punt de vista comparatiu, és a dir, què vol dir re-
bre 19 milions i mig de pernoctacions? Doncs bé, si 
només paréssim atenció als visitants internacionals en 
el conjunt del nostre territori, en les seves dues mar-
ques, i analitzéssim, hi insisteixo, només comparati-
vament els visitants internacionals, seríem un territori 
que genera més activitat turística que altres espais al 
món que podrien ser relacionats, doncs, entre els se-
güents països, és a dir, tenim més activitat turística in-
ternacional que Costa Rica, que Cuba, que les Baha-
mes, que Uruguai, que Xile, que Nova Zelanda, que 
Xipre. Només per citar algunes referències, hi insistei-
xo, de diferents llocs arreu del món que poden estar en 

ment de molts de vostès com a espais turístics de refe-
rència a una determinada escala.

Com hem posicionat les nostres marques? Hem fet 
de Costa Daurada un element a projectar centrat en 
una destinació orientada a les famílies com a princi-
pal segment de mercat, on l’oferta es concentra molt 
al voltant d’aquesta idea de turisme familiar en el li-
toral, que té uns components de caràcter patrimoni-
al singularíssims i de molt alt nivell. Són molts, pe-
rò resumint-los, podríem concentrar l’enfocament a 
la realitat de la romanitat de la Tarraco romana i del 
que és també el monestir de Poblet dintre del Cister, 
que fa del món de l’oci amb la figura de Port Aventu-
ra un element del màxim exponent, que adquireix el 
màxim exponent, i que troba un espai d’interior amb 
unes propostes d’una dimensió menor en volum, però 
interessants i molt condicionades per un paisatge de-
terminat per la importància del món del vi en aquest 
territori nostre.

Els atributs amb els quals gestionem Terres de l’Ebre 
serien els d’un espai de baixa densitat turística, i fem 
d’això un actiu i no pas un problema en si mateix, on 
els valors dels espais naturals són altíssims i tam-
bé configuren i determinen l’activitat, i on el caràc-
ter propi i singular de la gent d’aquest territori també 
s’expressa en molts elements i són percebuts pel visi-
tant com un atractiu.

Per què els faig aquesta referència als atributs de mar-
ca d’una i altra marca? Perquè d’una forma o altra 
quan valoràvem també el possible impacte o no d’un 
projecte d’aquestes característiques, podríem estar 
considerant si podríem tindre afectacions o no sobre 
la nostra imatge de marca i la seva projecció.

Per què després, tal com els he apuntat a l’inici, aques-
ta voluntat, la meva particularment, de traslladar-los 
la referència de Singapur com un element d’anàlisi 
comparatiu? És que no n’hi ha massa més. És a dir, no 
podem agafar la idea d’espais on el joc és molt impor-
tant, en llocs com Las Vegas o com Macau, perquè és 
que allí només hi ha joc i tot passa essencialment al 
voltant del joc, amb matisos, però el joc és un element 
central, i ho ha estat des de l’inici. I perquè trobar un 
territori que hagi tingut també un determinat recor-
regut en el temps al voltant del turisme i que després 
incorpori una oferta on el joc també es fa evident i 
que ens permeti fer una anàlisi d’aquest abans i aquest 
després..., pràcticament l’única referència en l’entorn 
internacional seria la mateixa de Singapur.

També els he de dir que sabem que hem de salvar dis-
tàncies, és a dir, la realitat turística de Singapur ja es 
comença a desenvolupar sobre una certa singularitat 
com a país. Jo ja sé que Singapur és Singapur i això és 
una altra cosa. Estem parlant d’un lloc d’una dimensió 
determinada, una ciutat estat de poc més de 5 milions 
d’habitants, ubicat en un espai del món també amb uns 
determinats condicionants, amb un model polític tam-
bé singular, per dir-ho d’alguna forma, des del punt de 
vista, doncs, que té un to fins a cert punt autocràtic i on 
a més a més trobaríem estructures allò, estranyes per 
a nosaltres, gairebé un partit únic, el que està al Go-
vern des de fa molts anys. Però que també és una socie-
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tat ben organitzada, i que curiosament, i és un element 
també que podem dir, igual que hem dit just l’anterior, 
fa d’alguns valors cívics elements configuradors de la 
idiosincràsia en aquella societat.

Singapur es troba juntament amb els països nòrdics i 
amb Nova Zelanda segurament en els països que en-
capçalen les ràtios més baixes pel que fa a corrupció. 
És un element també a tenir en compte.

Per què també els faig aquesta observació? Perquè es-
tà clar que, un projecte com aquest quan se porta a 
terme en un espai com el nostre i vol prendre com a 
referència altres territoris, és bo saber que gent que té 
determinats valors cívics i que intenta fer les coses des 
d’un punt de vista rigorós ha optat per aquesta via.

En el cas de Singapur, això va ser impulsat perquè hi 
havia una certa inquietud en el Govern construïda, 
aquesta inquietud, abans de l’any 2005 per alguns as-
pectes en concret. S’estaven adonant que perdien quo-
ta en la regió d’Àsia-Pacífic. Ells havien tingut quotes 
en què els mercats emissors en aquella regió suposa-
ven per ells, doncs, al final dels anys noranta, el 8 per 
cent i l’any 2002 ja només era el 6 per cent. S’adona-
ven que alguna cosa en aquell territori, en aquell es-
pai, en aquell mercat estava fluixejant. Es comparaven 
amb altres ciutats i veien que les estades mitjanes eren 
més elevades en altres ciutats: a Hong Kong la gent hi 
estava quatre dies, a Londres n’hi estava cinc, a No-
va York n’hi estava set. Tenien una certa consciència 
que els seus atractius eren més limitats si els compa-
raven amb altres competidors. També tenien la certe-
sa que moltes ciutats en què ells volien referenciar-se 
s’estaven reinventant, ho estava fent Xangai, ho estava 
fent París, ho estava fent Londres. I, per tant, perse-
guien provocar alguna cosa que transformés un sec-
tor econòmic, el del turisme, que en aquell territori no 
és mono conreu, perquè hi ha altres sectors productius, 
però que genera aproximadament el 4 per cent del seu 
producte interior brut i que acompanya altres àmbits 
com pot ser, doncs, el mateix comerç, l’activitat portu-
ària –que és importantíssima–, la refineria de cru, de 
petroli, i algun altre àmbit de caràcter tecnològic.

Impulsen, com saben, a partir del 2005, la captació 
de dos gestors per a dos espais, el de la zona de la 
Marina Bay i la zona de Sentosa; a un es presenten 
quatre propostes, a l’altre es presenten tres propostes, 
fan una selecció, es desenvolupen aquests dos projec-
tes, amb una inversió en el cas de Marina Bay Sands 
de 4.200 milions d’euros i en el cas del resort de Sen-
tosa de 3.186 milions d’euros. I allò comença a des-
plegar activitat. I ara ja estem al 2010, que allò es 
posa en marxa. 

I és on volia arribar, és a dir, què havia succeït a Sin-
gapur fins a aquella data, més o menys els he expli-
cat quina era la motivació amb què el Govern impulsa 
aquests dos projectes. I després, quins indicadors –i he 
intentat ser extraordinàriament objectiu en aquest sen-
tit– podem trobar damunt de la taula a l’hora de va-
lorar quin tipus d’afectació ha tingut en aquell espai. 
Ha crescut l’activitat? Ha generat més confiança? Ha 
provocat algun problema de tipus social? Han tingut 
algun tipus de reacció les altres noves inversions? Hi 

ha hagut un efecte sobre els preus? La rendibilitat dels 
establiments ha estat una o ha estat una altra?

Ara ja, per anar acabant, me concentraria en aquest 
entorn dels indicadors a fi i efecte que poguéssim, en 
el recorregut que seria, ho he intentat acotar, entre el 
2009, com un moment en què encara no hi ha l’acti-
vitat en marxa, i el 2012, perquè són les dades més 
recents que jo he pogut trobar, veure què és el que ha 
succeït amb algun d’aquests principals indicadors. In-
tentaré no emborratxar amb xifres, però me sembla 
que són prou indicatives algunes d’elles per tindre-les, 
com a mínim, en ment.

Nombre de turistes: Singapur rep l’any 2009 9,6 mili-
ons de turistes; l’any 2012, 14,3, per tant, hi ha un in-
crement del 48 per cent pel que fa a l’arribada de nous 
turistes. 

Visitants de dia –molt importants en un territori com 
aquell en què també hi ha un exercici de hub aero-
portuari, hi ha gent que només hi passa unes hores–, 
doncs, l’any 2009, i després d’un període en què aques-
ta referència dels 30 milions de visitants de dia era una 
constant, estaven en els 38,3 milions, l’any 2012, en els 
51,3. És a dir, hi ha un increment dels visitants de dia 
del 34 per cent.

L’aeroport de Changi, que és l’aeroport seu, el propi, 
també s’havia mogut durant uns quants anys, entre el 
2004 i el 2008, aproximadament en xifres del voltant 
dels 30 milions, el 2009 ja està en els 37,2 milions 
de passatgers arribats, són 51,2 els de l’any 2012; per 
tant, un increment del 37 per cent.

El nombre d’hotels. Algú podria dir: «Escolta’m, ara 
això com que ja s’han creat moltes places haurà in-
flacionat l’oferta i, per tant, no hi haurà l’arribada de 
nous actors en l’àmbit hoteler.» Cent vint establiments 
l’any 2009, 178 l’any 2012; un increment del 48 per 
cent del nombre d’establiments.

Nombre d’habitacions: 33.880 l’any 2009, més de 
44.000, amb un increment del 30 per cent, l’any 2012. 
També podríem pensar: «Bé, com que hi ha més ofer-
ta, segurament els nivells d’activitat, tot estarà..., se-
rà un espai més competitiu, potser el nivell d’activitat 
haurà disminuït.» El nivell d’ocupació l’any 2009, el 
76 per cent, el 2012, el 86,4; un increment de l’ocupa-
ció del 14 per cent.

També podríem pensar: «Com que hi ha més oferta, hi 
ha una certa tendència de pressió a la baixa dels preus, 
perquè al final la gent necessita ocupar els seus esta-
bliments i està generant això, no?, productes, doncs, a 
preus inferiors.» L’any 2009, el preu mitjà –us ho diré 
en euros– era de 93 euros, el 2012, de 162 euros, amb 
un increment del 74 per cent.

I encara un indicador, si em permeteu també una mi-
ca el tecnicisme més específic del sector turístic ho-
teler, que és el Revpar, és a dir, l’ingrés per habitació 
disponible, al final el preu és una referència, el que és 
important és el que s’acaba generant com a volum de 
negoci. Doncs, l’any 2009 aquest ingrés per habitació 
disponible en cada una de les habitacions dels establi-
ments de la ciutat era de 83 euros; el 2012, de 131, 
amb un increment del 58 per cent.
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Per tant, si us he de traslladar informació al voltant 
d’una certa situació d’abans i després en un territori di-
ferent del nostre, naturalment, per molts motius, però 
similar en aquesta situació en què ha d’assumir el nos-
tre, igual que ho van fer ells, una nova inversió d’aques-
tes característiques, doncs, res em fa pensar, pel que fa 
com a mínim a indicadors d’activitat, que hagi anat en 
contra de la dinàmica turística d’un territori que ja te-
nia activitat turística, el nostre de caràcter més vacacio-
nal, el seu vinculat al producte de reunions.

Acabo només intentant sintetitzar quins són els aspec-
tes dels quals m’atreveixo a fer una lectura més positiva 
i si n’hi ha algun que potser no n’hi faria tanta. Comen-
ço pel que potser no n’hi faria tanta: què m’agradaria 
que acabés sent aquest projecte? Un projecte que tin-
gués capacitat d’orientar-se a una activitat productiva 
vinculada al món del lleure i de l’oci. M’inquietaria 
més –i em sembla que no és el cas pel que s’ha anat ex-
plicant– que hi hagués només una vocació –que no és 
així, com sembla– al voltant d’un projecte on l’activitat 
immobiliària tingués una sobreincidència.

Quins són els elements que més valoro com a espai 
turístic que pot rebre una inversió d’aquestes caracte-
rístiques? L’accés a nous mercats, sense cap mena de 
dubte; l’accés a nous segments, és a dir, determinats 
països ens acostaran no només a visitants d’aquell pa-
ís, sinó d’un segment que no teníem, d’un àmbit que 
no teníem; i sobretot, i per damunt de tot segurament, 
la capacitat pròpia del projecte de generar la seva de-
manda, en la mesura que no haurà de menjar, no cani-
balitzarà, permetin-me també l’expressió, l’activitat ja 
existent en el territori.

Bé, aquesta seria una mica en síntesi la informació 
que pensava que valia la pena poder-los traslladar, i si 
hi ha algun element que pugui aclarir, doncs, ho faré 
molt gustosament.

El president

Moltes gràcies, senyor Bono, per la seva intervenció. 
Ara és el torn dels grups parlamentaris. Per Esquer-
ra Republicana de Catalunya, el senyor Aragonès té la 
paraula. Endavant, diputat.

Pere Aragonès i Garcia

Moltes gràcies, senyor president. I gràcies també al se-
nyor Josep Andreu, de l’Autoritat Portuària de Tarrago-
na, i al senyor Octavi Bono, del patronat de turisme de 
la diputació, per la seva assistència, pel contingut de la 
seva compareixença.

Ens han aportat moltes dades de dos àmbits molt di-
ferents, però interrelacionats, una visió més global del 
desenvolupament, diguem-ho així, de sector sobre un 
determinat territori i la importància d’una infraestruc-
tura que toca diversos sectors en el territori.

Comencem, doncs, per la part de la infraestructura. 
Dir que, evidentment, coincidim en les necessitats de 
noves infraestructures. I més enllà del que avui estem 
discutint, que és centrat en el sector del turisme, és evi-
dent que tot el que sigui afavorir el corredor mediter-

rani ha de servir no només..., mirant-ho no només des 
del Camp de Tarragona, sinó per al conjunt no només 
de Catalunya, sinó més ampli, de tot el que seria l’arc 
mediterrani, ens situaria, si hi hagués aquesta millora, 
en una molt bona posició com a eix econòmic del sud 
d’Europa, no? Per tant, en aquest àmbit coincidim.

Ens agradaria si pogués ampliar una mica quina ha 
estat l’evolució en la qüestió dels creuers, perquè cre-
iem que potser és la que pot tenir més connexió amb 
el projecte que estem discutint aquí. Ja ha dit que és un 
àmbit difícil. Suposo que aquí també el fet que Barce-
lona hagi atret molt, doncs, també genera, diguem-ho 
així, un competidor o, en tot cas, una oferta propera 
que ho dificulta. 

Però, en tot cas, si han mesurat, perquè diuen que, 
doncs, en els àmbits de treball del conjunt d’estratè-
gia del port hi han estat treballant tècnics de Barcelona 
World, o, com a mínim, hi ha una col·laboració, alguna 
previsió d’impacte, és a dir, de nombre de passatgers o 
de nombre de possible entrada en determinats mercats 
de creuers o de noves línies que poguessin, doncs, pro-
duir-se, o les estimacions que facin en aquest àmbit.

Pel que fa al gerent del patronat de turisme, agrair-li 
la intervenció, crec que la comparativa, doncs, amb 
Singapur ha estat detallada. És evident que són casos 
diferents. En economia del desenvolupament una de 
les alertes que ens fan els experts és el que en diuen 
l’«isomorphic mimicry», és a dir, no imitar la forma 
esperant que es produeixi el mateix resultat d’experi-
ències que s’han desenvolupat en altres llocs, perquè 
potser l’impacte aquí és molt diferent. La clau és com 
s’implementa en el territori i quines són les sinergies 
que es generen amb els sectors econòmics ja existents 
en el territori, no?

Hi ha algunes similituds en l’economia de Singapur i 
la de les comarques de Tarragona –ara repassant les 
dades aquí–, i és que la química ha tingut un pes i té 
un pes important a Singapur, més enllà de tot el mer-
cat de l’electrònica.

La qüestió clau és com podria alterar l’oferta actual-
ment existent. És a dir, és probable que complementar 
un turisme de negocis amb un turisme de joc, depe-
nent també de la dimensió que al final acabi tenint el 
projecte... És a dir, una dimensió mitjana, no tant com 
al principi s’havia dit, sinó potser en la línia del que 
darrerament ens està arribant, o una dimensió més 
mitjana matisada pot ser aquest complement que pot 
evitar aquest caràcter, doncs, de possible canibalitza-
ció, per utilitzar l’expressió que ha fet servir el gerent. 
Però hauríem de... Per tant, és molt més fàcil potser el 
trànsit o el complement d’un turisme de negocis amb 
el joc com a factor d’atracció que potser un turisme 
familiar, també depèn dels mercats als quals ens di-
rigim. Però en tot cas és com s’alteraria l’oferta, no?

I aquesta seria per nosaltres..., pel que pot aportar 
també a causa de l’experiència el Patronat de Turisme 
de la Diputació de Tarragona, en tant que aquesta és la 
qüestió fonamental, no?

I, bé, doncs, nosaltres deixaríem aquí la intervenció. 
Agrair-los la compareixença. I entenem que hem d’in-
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tentar treballar en aquesta comissió una mica com les 
compareixences que vostès han fet, no?, és a dir, apor-
tant dades, perquè és a partir d’aquí on podem..., mal-
grat que tot és difícil, perquè mirar què han fet altres 
llocs és mirar el que ha passat, en tot cas, fer prospec-
cions i estimacions sempre és més complicat, però, en 
tot cas, ens donen una base molt més sòlida.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat, per la seva intervenció. És el torn del 
Partit Socialista de Catalunya; diputat Sabaté, enda-
vant.

Xavier Sabaté i Ibarz

Moltes gràcies, president. Gràcies també per la seva 
presència al senyor Andreu, el president de l’autoritat 
portuària del port de la meva ciutat, i a aquesta enci-
clopèdia del turisme que és el senyor Bono. Han com-
provat tots aquells que no el coneixien l’excel·lent lliçó 
que ens ha donat, llàstima del poc temps. L’hauríem 
d’invitar més, senyor Bono, potser ja ho farem a la co-
missió corresponent.

Senyor Andreu, tant de bo aquestes tres infraestruc-
tures que ha esmentat, l’A-27, el tercer fil i les mer-
caderies per Roda, tinguin una solució al més ràpida 
possible, no?, perquè situarien el port de Tarragona en 
molt millors condicions. Igual que el Logis Penedès, 
no?, jo crec que..., que m’agradaria saber també la se-
va opinió, perquè aquesta estació logística a mig camí 
entre els dos grans ports de Catalunya, en un lloc on 
hi ha tres autopistes, ferrocarril, etcètera, doncs, sens 
dubte, vaja, jo crec, el nostre grup creu que situaria 
també el port de Tarragona en molt millors condicions 
de competitivitat respecte a altres ports. M’agradaria 
saber aquesta opinió. 

I, pel que fa als creuers, la seva compareixença avui 
era esperada, si m’ho permet, precisament, per aques-
ta qüestió, no? A mi m’agradaria saber com pensa 
vostè que, amb la competitivitat que hi ha actualment 
amb un port tan potent com el de Barcelona, el port de 
Tarragona pot tenir la seva oportunitat, no? Si es po-
den establir sinergies, si es poden establir acords per-
què entre les escales també hi hagi el port de Tarrago-
na, o aquest està massa a prop. Això segur que vostè 
ho té més ben estudiat, i ens agradaria saber la seva 
opinió.

I, senyor Bono, després del que li he dit de la seva lli-
çó, vostè creu que, pel que fa a la marca..., la marca 
BCN segur que ens aporta coses positives, vostè ho 
té estudiat això, si n’hi ha alguna de negativa també, 
encara que sigui a la passiva, no? És a dir, el fet de no 
potenciar..., perquè BCN World ocultarà o no utilitza-
rà la marca Costa Daurada, o tenim l’oportunitat d’in-
troduir encara que sigui en la falca que sigui la marca 
Costa Daurada també? S’ha parlat amb aquests inver-
sors perquè això sigui possible? Els interessa a ells? 
Segur que ells pensen que amb BCN ja fan, no? I nos-
altres pensem que no, li ho he de dir sincerament, el 
nostre grup creu que l’empresariat local ha de tenir la 

seva oportunitat. I m’agradaria també saber quin mis-
satge llançaria vostè a l’empresariat turístic local i tot 
el que es mou al voltant del món turístic, no exclusiva-
ment els que tenen interès en hotels, càmpings o apar-
taments o altres, no?, sinó en la indústria turística in-
directa, per dir-ho d’alguna manera.

Vostè s’ha referit a Singapur, a mi m’han faltat –no sé 
si ho té, o ho ha dit i jo no ho he sentit– els llocs de 
treball, la diferència entre 2010 i 2012, a nosaltres ens 
interessa molt saber també quina repercussió té en els 
llocs de treball, si és que ho té.

I per últim, senyor Bono, vostè creu sincerament que 
hi haurà més inversors? És a dir, el mes de juny passat 
es va anunciar que hi hauria en quinze dies, en un mes 
nous inversors per posar en marxa una segona unitat 
o mòdul, digui-li com vulgui, no?, dels sis previstos. 
De moment només en tenim per a un. Fa set mesos es 
va dir: «En quinze dies anunciarem els inversors per 
a la segona unitat.» Hem llegit aquest cap de setma-
na a la premsa local a Tarragona: «Això és imminent, 
de seguida els anunciarem.» No voldríem que això fos 
quelcom que s’anés repetint sense que s’acabés fent re-
alitat. 

Vostè que coneix el mercat internacional, creu real-
ment que hi ha inversors que poden estar interessats 
per continuar invertint en BCN World i no quedar-nos 
només en una unitat, sinó fer les altres que estaven 
previstes inicialment, almenys les que se’ns havia 
anunciat?

Eren aquestes preguntes les que ens agradaria que 
contestessin els dos, i moltes gràcies per la seva pre-
sència.

Gràcies, president.

El president

Gràcies a vostè, diputat, per la seva intervenció. Dipu-
tat Luna, i en nom del Grup Parlamentari Popular, té 
vostè la paraula. Endavant.

Rafael Luna Vivas

Moltes gràcies, senyor president. No vull deixar pas-
sar l’ocasió, ja que no ho he pogut fer per al·lusions 
personals que se m’havien fet, doncs..., pregar al se-
nyor Batet que es dediqui a preguntar realment als 
compareixents, que és el que toca, i que deixi al marge 
aquestos esforços personals positius per caure bé als 
interessos de Barcelona.

Dit això, agrair la presència del senyor Octavi Bono i 
del president de l’autoritat portuària. Al senyor Octavi 
Bono l’única cosa que li haig de dir, des de la impar-
cialitat i l’objectivitat, que és un gran professional i un 
gran expert en temes de turisme. I quan s’entén de tu-
risme i s’entén de turisme amb profunditat, doncs, del 
senyor Octavi Bono l’únic que podem fer és aprendre.

Vostè ha donat un exemple de Singapur, la veritat és 
que el temps és el temps que és, des del nostre grup 
parlamentari ens interessaria, la veritat, conèixer més 
amb profunditat si vostè ha ampliat més aquest estudi. 
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Perquè si hi ha una cosa que realment a nosaltres ens 
fica una mica fora de lloc és realment l’espai geogrà-
fic, no? No estem parlant igual de Tarragona que no 
estem parlant igual de Singapur. Per tant, aquelles co-
incidències que es poden donar.

Amb tot això, hem començat avui amb aquestes inter-
vencions o compareixences, jo trobo a faltar sempre 
el mateix: com podem integrar tot això, no? De quina 
manera. L’alcalde de Reus, el senyor Carles Pellicer, 
ho deia: «Escoltin, hem de fer que el turisme asiàtic 
tingui un nínxol dintre de Reus.» Però quan parles re-
alment amb l’empresa, te diu que són dos sectors com-
pletament diferents. Per tant, aquesta integració és im-
portant.

Jo simplement dir-li si vostè té aquest informe més 
ampli, i, a més, que aquest informe ens podia anar 
molt bé que el fes arribar al senyor president de la co-
missió i als grups, perquè penso que aquí podríem 
aprendre tots.

També donar les gràcies al president de l’autoritat por-
tuària per aquesta explicació genèrica que ens ha fet de 
les tasques del port de Tarragona. El que passa, que a 
nosaltres, és clar, ens agradaria saber quines gestions 
s’han fet realment per a la marca Tarragona - Costa 
Daurada perquè s’integri en aquest projecte. Tornem 
una altra vegada a la integració. L’única cosa que hem 
pogut escoltar és el tema de creuers. Però fins ara –fins 
ara– sempre havíem escoltat el tercer fil, havíem es-
coltat tot per a interessos de la química, però no real-
ment per a interessos que tinguin a veure, doncs, amb 
el sector turístic. I a més, vostè sap molt bé el que està 
passant amb el tercer fil, eh? Són els recursos que s’es-
tan fent de molts alcaldes i moltes entitats, vull dir que 
possiblement no han encertat en aquest model que voli-
en fer i havien de buscar un altre model. 

Per tant, la pregunta, senyor president de l’autoritat 
portuària, és una pregunta molt directa, la pregunta 
és: escoltin, quin treball han fet vostès per potenciar la 
marca Tarragona - Costa Daurada? I quines possibili-
tats vostès estan fent per integrar l’activitat, que des de 
vostès se pot fer..., realment per potenciar el tema d’in-
tegrar-lo dintre d’aquesta indústria turística?

Hi ha dos coses que per nosaltres, pel nostre grup, 
són importants, són importantíssimes. Jo penso que la 
gent dirà «són “matxacons”», no?, doncs, som «matxa-
cons». Vull dir, a nosaltres ens interessa el territori, i 
el territori i l’equilibri territorial. I ens interessa molt 
que Tarragona tingui una repercussió. Per tant, a nos-
altres ens agradaria més que el port de Tarragona fos 
on vinguessen els creuers que anirien al que és Barce-
lona World –jo en dic Costa Daurada World–, i tam-
bé ens agradaria que l’aeroport que tenim, l’aeroport 
Reus-Tarragona, fos un aeroport que no s’hagués de 
fer escala en un altre lloc, sinó que hi anessin directa-
ment. Perquè si no, el que veurem al final és que Bar-
celona World serà el cap de setmana d’unes activitats 
que se desenvolupen a Barcelona. I nosaltres en això 
estem completament en desacord. 

Nosaltres volem que al territori hi hagi un compromís 
total i absolut dels seus dirigents polítics per buscar la 
fórmula que, si això s’arriba a fer, tingui un cost im-

portant quant a la importància del nostre territori. I ai-
xò no ho veiem. Amb l’excepció realment de l’alcalde 
de Tarragona que ho ha dit clar –que ho ha dit clar–, la 
resta, doncs, són al·lusions o acudits, com s’acaben de 
dir, per poder contrarestar el que nosaltres demanem.

Per tant, aquestes eren les preguntes, molt concretes. 
Sense oblidar, en cap cas, que és importantíssim el 
port de Tarragona, molt important, dintre del conjunt 
de Catalunya i dintre de l’Estat. Perquè no hem d’obli-
dar que forma part de Ports de l’Estat.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies a vostè, diputat, per la seva intervenció. Ara 
és el torn d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa; diputada Grau, té vostè la paraula.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, president. Donar la benvinguda al senyor Fi-
gueras i al senyor Octavi Bono, un vell amic. Bé, i a la 
gent que els acompanya.

Senyor Figueras, unes preguntes molt concretes. Bé, 
més que preguntes, dubtes i reflexions. El port de Tar-
ragona és el segon més important de Catalunya i a 
més molt diversificat, però avui dia hi ha un equilibri 
entre els diferents usos: industrial, la química, tenim 
els polígons. A mi se’m fa difícil pensar en com es 
pot compaginar, que no dic que no es pugui, eh?, pe-
rò com es pot compaginar aquestes diferents vocaci-
ons de ser un port turístic de creuers amb els diferents 
molls que hi ha d’inflamables, de la química. I a més, 
amb els riscs associats que això comporta, perquè al 
territori tenim el que tenim i el que tenim instal·lat ja 
ho tenim. I, per tant, el que ens agradaria és una cosa, 
però el que hi ha és una altra. I també pensant en te-
mes de protecció civil. 

Totalment d’acord que hi ha una sèrie d’infraestruc-
tures que falten, però jo crec que aquestes són alienes 
que es faci el Barcelona World o no. Això són deman-
des del territori pendents que s’hauran de fer sí o sí. 

Per tant, aquest tema, no? Perquè sí que mantenim un 
equilibri, ho ha explicat també el senyor Bono, i, a 
més, ha estat un model d’èxit amb els dos tipus, entre 
la química, per exemple, i el turisme. Però és un equi-
libri que està balancejat, que jo diria que és precari, 
que a vegades és un miracle, i que el que no podem fer 
tampoc és forçar molt una de les dues parts, perquè 
llavors sí que es pot desequilibrar tot.

I al senyor Bono també preguntes molt concretes. Mi-
ri, vostè creu que..., per això que..., l’exemple que ens 
ha posat de Singapur, que a mi no m’acaba de servir, 
perquè jo crec que cada proposta necessita el seu es-
tudi, i nosaltres sabem, o almenys del poc que sabem 
per la premsa, que no hi ha un estudi turístic a nivell 
de destinació; els inversors o qui vol fer Barcelona 
World no ha fet un estudi turístic a nivell de destinació 
que valori si el nou projecte contribueix a la competi-
tivitat de la destinació o l’afecta negativament. Això 
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avui dia no ho tenim. Potser vostès ho tenen al patro-
nat i ens agradaria poder-ho saber.

Hi ha una altra qüestió: en el model turístic que vostè 
ens ha plantejat i que estan treballant molt bé des de 
la diputació des de fa anys i, a més, han rebut fons eu-
ropeus, per exemple, els 2 milions del Feder, del pla 
de la competitivitat... Nosaltres creiem que els valors 
que hi han en aquell model turístic, no?, que és el de 
la visió i actuacions estratègiques que hi han, que és el 
del patrimoni, el del turisme enològic i el del turisme 
familiar sobretot, no casen amb el model de casino. 
I tampoc no casa que vostès ens diguin que l’aposta és 
pel turisme d’oci, quin tipus d’oci? Perquè resulta que 
el que diu la llei és que no es podrà ampliar el parc 
temàtic ni es podrà fer més parc. Per tant, quan diem 
«oci», diem «oci joc, joc casino». Perquè, clar, aquest 
és un model d’oci que no sé si lliga molt amb el model 
de turisme familiar. 

També hi ha una altra qüestió: a veure, allí tenim uns 
terrenys, quatre-centes i escaig hectàrees, i hi ha una 
vocació turística a Tarragona, era necessària, és ne-
cessari fer aquesta llei, modificar la fiscalitat, modi-
ficar per poder fer inversions hoteleres? Jo crec que 
no, perquè tal com estava la llei definida, tal com es-
tava la Llei 2/1989, del CRT, respectant els paràme-
tres dels plans parcials, ja es podia començar a cons-
truir, ja es podia començar. Hi havia un pla d’usos que 
deia: «aquí hotel, aquí zones...» Això ja es podia fer. 
És simplement el tema del casino, i el tema del casino 
potser no tenim ni la garantia que s’acabi fent, perquè 
de moment Melco Crown no diu res. 

Per tant, no..., creiem, a part que no tenim la garan-
tia que el projecte arribi a bon port, que no encaixa, 
no acaba d’encaixar amb el model que tenim i que hi 
ha una mica de bluf. I que podria ser, o sigui, seria 
factible –i aquí sí que li demano l’opinió– amb la llei 
que tenim ara dels CRT, potser actualitzant algun pa-
ràmetre, sense triplicar l’edificabilitat, apostar, conti-
nuar apostant pel turisme i fer..., jo què sé, fer hotels i 
fer spas... I fer un turisme de qualitat, no model resort 
tancat, un turisme de qualitat que sortís d’allí a veure 
la ruta del Cister, que se n’anés al Priorat a fer una ru-
ta enològica, que anés a Tarragona a visitar la Tarraco 
romana, i no el model com se’ns va vendre, almenys 
el dia que vam anar a la cambra de comerç, que era el 
d’un resort tancat, que, a més, ens ho van dir, xinesos, 
que no els agrada la platja, que vénen allí, que es tan-
quen i juguen. 

I, per tant, aquí hi ha les meves contradiccions.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada, per la seva intervenció. En nom de 
les CUP, diputada Vallet, té la paraula.

Isabel Vallet Sànchez

Doncs bé, moltes gràcies per la intervenció. Nosaltres 
de nou més preguntes, com he dit abans, que posiciona-
ment, i ja que tenim experts, doncs, ho volem aprofitar.

La primera ja s’ha dit, és a dir: com es compatibilit-
za la voluntat d’atreure creueristes amb l’oferta, doncs, 
del macrocomplex aquest que no acaba de definir-se? 
I, en tot cas, si els impactes que s’han valorat, o l’ex-
posició de bonances que té el projecte també s’han 
fet de manera objectiva, i, per tant, si ens pot explicar 
quins inconvenients –si és que n’hi ha, per la nostra 
manera d’entendre sí que n’hi ha– suposaria, doncs, 
per al port en general.

Per altra banda, aspectes més en general i sobre qües-
tions de turismes que s’han, doncs, explicat. Diuen els 
experts en turisme –jo no ho sóc– que, en tot cas, les 
marques, les marques turístiques si volen atraure poten-
cials clients, normalment tendeixen a atreure potencials 
clients d’alt poder adquisitiu. Per a fer-ho així, normal-
ment solen estar sempre reinventant-se, per tant, inten-
tant apostar per un tipus de turisme de qualitat. Nos-
altres no entenem com casa aquesta voluntat turística 
d’atraure clients amb alta capacitat adquisitiva amb un 
projecte que quasi segurament acabarà sent un projecte 
low cost, low cost pel que suposen els macrocomplexos, 
o almenys així ha sigut a llocs exactament iguals, com 
Marina d’Or, o, per exemple, la ciutat de Lloret. I que 
no sabem exactament com casa amb la qualitat turís-
tica que en teoria el territori estava promovent i on els 
agents s’han vist implicats.

Per altra banda, com entén vostè que reaccionaran 
aquells agents públics i privats que han estat desen-
volupant més o menys una estratègia conjunta per a 
donar una qualitat territorial al turisme, per apostar 
per un turisme arrelat al territori, a un projecte que 
ve de manera exògena a imposar-se a la ciutat, en el 
qual, no?, ells resten totalment passius o són mers es-
pectadors.

D’altra banda, pel que sembla, no?, segons l’estruc-
tura d’allotjament i per l’escala, pels mercats i segu-
rament pels beneficis fiscals que tindran, pot ser que 
aquest entramat hoteler acabi captant tota la demanda 
dels hotels de la Costa Daurada, i si és així, o no, i si 
ens pot explicar, doncs, si hi ha teories que contem-
plin aquesta situació. Nosaltres entenem que és bas-
tant clar que pot passar això.

Per altra banda, no s’ha fet referència, o si s’hi ha fet, 
s’ha fet de manera molt minsa, sobre les condicions 
dels llocs de treball i sobretot com es crearan llocs de 
treball, que sí que sembla que a nivell quantitatiu és 
bastant normal, però quina repercussió a nivell quali-
tatiu tindran aquests llocs de treball.

D’altra banda, si aquest projecte superarà l’estaciona-
litat, que és on s’ha dedicat bastant gruix de les cam-
panyes promocionals d’alguns ajuntaments, entre ells 
el de Salou, a superar l’estacionalitat en el turisme, i, 
per tant, a fer un turisme curiós, un turisme que es 
preocupi pel territori, etcètera. Com casa, no?, aquesta 
estacionalitat amb un projecte que pretén ser bastant, 
com ho diríem, ràpid, bastant de consum, de gastar i 
marxar, gastar i marxar i màquines escurabutxaques?

I, en tot cas, fent referències a les tres petjades turísti-
ques: petjada territorial, petjada socioeconòmica i am-
biental i petjada estrictament econòmica, respecte a la 
fiscalitat i l’evasió de capitals. Ja no ho diem nosaltres, 
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eh?, certa gent experta associa els macrocomplexos 
de joc al gambling, i, per tant, a unes formes d’eva-
sió de capitals. És a dir, quin impacte té això sobre el 
turisme? Si aquestes tres petjades estan quantificades 
en aquest projecte. Nosaltres entenem que no. I si pot 
donar-nos algunes dades sobre com quantificar-les, 
és a dir, a efectes de possible precarització laboral, a 
efectes també, doncs, de quina petjada real té sobre 
la sostenibilitat i l’energia en el territori, quin impacte 
té, per tant, sobre la promoció urbanística. I si no hi 
han aquests estudis, realment, com pot ser defensable 
aquest projecte, si es vol fer amb objectivitat?

Moltes gràcies.

El president

Gràcies. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió; diputat Batet, té vostè la paraula.

Albert Batet i Canadell

Gràcies, senyor president. I agrair la compareixença 
avui aquí al president del port de Tarragona, el senyor 
Andreu, i al senyor Bono també, doncs, com a gerent 
del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarrago-
na, de la marca Costa Daurada i de la marca Terres de 
l’Ebre, i, a més a més, amb qui vaig poder compartir 
durant un parell d’anys, no sé si hi van arribar, doncs, 
les tasques i les feines del patronat de turisme, i, per 
tant, és un plaer que avui ens puguem retrobar tots dos 
en aquesta compareixença.

I la primera és una certesa, una certesa en aquest sen-
tit que defensem des de Convergència i Unió, que és 
que això és una oportunitat per al territori. I és una 
oportunitat si ho fem bé i si ho canalitzem bé. I que 
és responsabilitat d’aquest Parlament que això ho pu-
guem fer i desenvolupar d’aquesta manera, no?

I quan parlem, i a vegades alguns s’omplen la boca 
de creixement urbanístic i Marina d’Or i Benidorm, 
i, clar, jo al final penso que és que potser no han anat 
mai a Port Aventura, és que potser no han anat mai a 
les zones de la Pineda i potser no han anat mai a la zo-
na de Salou. I la desurbanització i la desqualificació 
de sòl que s’ha fet en aquests àmbits per tal de recupe-
rar espai natural i espai i qualitat també, doncs, dins el 
paisatge, no? 

I crec que el que és molt important en aquest sentit..., 
i em refereixo al senyor Bono, que ens podria aportar, 
doncs, com creu que aquest projecte de llei que estem 
modificant, que no és un projecte de llei d’una empre-
sa ni d’un senyor, sinó que és un projecte de llei que fa 
el Parlament de Catalunya per adaptar i completar el 
que s’ha fet durant aquests vint-i-cinc anys per obrir 
nous mercats i per obrir nous productes, com creu que 
aquest projecte de llei, que introdueix en una petita 
part l’espai del joc, no és l’element principal, perquè 
l’element principal és tot, és l’oci, és el turisme, és el 
parc temàtic, és l’esportiu, és el comerç, etcètera, és 
l’hoteler, etcètera, és el sol, és la platja..., si això pot o 
no anar en detriment de la imatge de marca de la Cos-
ta Daurada.

Jo crec que aquesta és una pregunta clau per al desen-
volupament d’aquest projecte de llei.

Després un altre aspecte, i crec que ens pot ajudar 
també per donar força al projecte turístic, és l’efecte 
Port Aventura, l’efecte CRT, com ha capil·laritzat en 
la resta de territori. Si creu que hi han hagut benefi-
cis per a les Terres de l’Ebre, hi ha hagut beneficis per 
al Camp de Tarragona, hi ha hagut beneficis per a la 
Costa Daurada, l’efecte d’aquest projecte de llei. I si a 
les modificacions que anem són en la línia de potenci-
ar i incrementar.

Crec que aquestes dues preguntes són clau per veure-
hi, per no posar-nos la bena abans de la ferida, perquè 
n’hi ha que ho troben malament abans de saber el que 
s’ha fet, d’on venim i com s’ha materialitzat. Per tant, 
apartem la cultural del «no» i mirem què hi pot haver 
de forma positiva en aquests aspectes i en aquests àm-
bits.

I els agrairia –i faig la petició, senyor president–..., 
si aquestes notes que té, i que crec que poden ajudar 
molt a l’hora de confeccionar..., ens les poden fer arri-
bar, i ens permet, doncs..., el president de la diputació, 
que també ens acompanya, i del patronat de turisme, 
en conseqüència, fer arribar un petit informe que ens 
completi, en aquest sentit, en aquests termes.

Al senyor Andreu un agraïment i un reconeixement, 
perquè, en aquest sentit, des de la seva arribada al port 
de Tarragona es posa com a punt estratègic l’àmbit dels 
creuers. I l’àmbit dels creuers de forma positiva per a 
la Costa Daurada i per a tota la dimensió que hi pot 
haver. Fins al seu moment no se n’havia parlat mai, i 
crec que, en aquest sentit, des del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió ho hem de valorar d’una forma 
possible. La pregunta aniria: hi ha les infraestructures 
necessàries per poder canalitzar bé l’acollida dels cre-
uers? I la segona pregunta és: o si no hi són, o si en el 
seu moment l’Estat espanyol no les ha fet, a través de 
l’entitat portuària hi ha la possibilitat de fer-les per tal 
de poder-ho canalitzar? I si això es pot lligar d’una for-
ma concreta amb el projecte del CRT, i així donar un 
valor afegit d’una forma global.

I l’altre aspecte és: vostè, que és president d’una de les 
entitats més importants des d’un punt de vista econò-
mic del nostre territori, com és el port de Tarragona, 
i té una visió de la indústria química, de la logística, 
també, doncs, des d’un punt turístic, si creu que aquest 
projecte de llei va en la línia de compatibilitzar i es 
poden compatibilitzar totes aquestes fortaleses que 
té el Camp de Tarragona i la província de Tarragona 
d’una forma concreta, i, per tant, creure en aquest pro-
jecte global en què estem...

I, finalment, una última consideració al senyor Bono, 
sentim parlar del turisme de qualitat, si aquest turis-
me de qualitat, etcètera, jo entenc, no sé quins són els 
barems, o hi és o no hi és, per parlar de turisme de 
qualitat, o és al gust de cadascú. Perquè si el turisme 
de qualitat és anar-me’n a la muntanya, potser serà tu-
risme de qualitat anar-se’n a la muntanya, i si és anar-
se’n al sol i a la platja o anar-se’n a un resort a Port 
Aventura, potser serà turisme de qualitat aquest i no al 
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gust de cadascú, o el que s’entén en aquest sentit turis-
me de qualitat.

Moltes gràcies, senyor president.

El president

Gràcies, diputat Batet, per la seva intervenció. Té la 
paraula ara, per respondre les preguntes, el senyor 
Andreu. (Veus de fons.) Havia començat vostè? Doncs, 
el senyor Bono. (Veus de fons.) Vostè ha començat? 
(Veus de fons.) Vostè tanca.

Ara tenen set minuts i mig, o sigui, ara ve –cadascú de 
vostès– el més difícil. En set minuts i mig han de mi-
rar de respondre.

Endavant, senyor Bono.

El gerent del Patronat de Turisme 
de la Diputació de Tarragona

Bé, doncs, moltes gràcies. I també agraeixo els co-
mentaris amables que uns i altres han fet i que, bé, 
com a mínim em fan més còmoda la presència en un 
espai que no és l’habitual en el qual ens solem moure. 
Gràcies, de debò.

Serà molt complicat, senyor president, poder intentar 
donar resposta en set minuts a tot el que es trasllada-
va, i, certament, valdria la pena potser, doncs, dispo-
sar d’una miqueta més de temps, no? Intentaré no dei-
xar-me massa res i ser molt sintètic.

Algunes de les inquietuds que en conjunt vostès tras-
lladaven són les que jo també tenia en el seu moment 
i segurament, i torno a l’espai de referència que jo he 
donat, apareixien en el Govern de Singapur quan im-
pulsava aquell projecte. En qualsevol cas, pel que fa a 
l’associació, amb l’activitat que ja teníem, ja sigui el 
turisme de negocis en el seu cas, o en el nostre, bàsica-
ment, la del turisme familiar, la veritat, aquesta és una 
de les meves principals inquietuds. 

Segur que Singapur està a molta distància en molts 
elements, de caràcter cultural –i no parlo només des 
del punt de vista físic, no?–, com a model de societat, 
com a sistema d’organització polític, però el que vo-
lien era que recolzés la dinàmica del turisme de ne-
gocis en un espai, que era el de Bay Sands, i després, 
en el de Sentosa, que tingués una orientació de turis-
me familiar. Per tant, l’enllaç amb el turisme familiar 
en el cas de Sentosa el fan d’una forma clara, tant és 
així que hi desenvolupen un parc temàtic d’Universal 
Studios en aquell mateix entorn, que és un dels ele-
ments centrals i que és el que ha propiciat, des de la 
seva obertura fins al 2013, que acabés rebent al voltant 
d’uns 45 milions de visitants, amb aquesta orientació 
estrictament familiar a l’àmbit de Sentosa, diferencia-
da de la més associada amb el turisme de negocis que 
era la que hi havia en el Bay Sands.

Ens preguntaven també com pot alterar l’oferta 
d’allotjament a la zona. Bé, poden ser referències vàli-
des o no les que abans comentàvem per al cas de Sin-
gapur, però podríem també mirar què ha passat amb 
Port Aventura a casa nostra i quina afectació ha tingut 

durant aquests quasi ja, doncs, vint anys de recorre-
gut. L’any 95 a casa nostra disposàvem d’unes 39.000 
places d’allotjament turístic i avui en disposem –en 
hotels parlo, eh?, perdoneu– de 63.000. Per tant, sí que 
hi ha un efecte d’impuls, però jo el valoro també posi-
tivament, perquè això vol dir que és un element gene-
rador, doncs, de confiança per part dels actors del ter-
ritori, quan en el cas nostre específicament molt bona 
part d’aquest creixement l’han fet actors també locals. 
Per tant, sí que és possible que hi hagi aquest impuls 
de nou a l’oferta, com hem vist com un dels efectes de 
Port Aventura.

Hi ha l’oportunitat d’integrar la marca, per què la mar-
ca hi és o no hi és? Jo d’aquest tema en concret amb 
ells específicament, honestament, no n’hem parlat. El 
que és un fet és que sí que trobo que hi pot haver..., «hi 
pot haver», no, que existeix una certa associació on 
ells fixen l’atenció com a mercats principals emissors 
i una referència que és la nostra, que no és coneguda 
en aquests mercats, desenganyem-nos, Costa Daura-
da és una marca coneguda a nivell espanyol en el seu 
conjunt molt bé, en el nivell internacional proper, del 
continent europeu, en els nostres principals mercats 
emissors, d’una manera notable, però en aquella zona 
tan allunyada la referència BCN, ja que no podem dir, 
doncs, Barcelona, entenc que la poden entendre ells 
en una fase inicial com una palanca més vàlida que la 
nostra. I aquí puc interpretar la seva estratègia, senzi-
llament per la força d’una marca, la de Barcelona, en 
aquell territori superior a la de Catalunya i a la d’Es-
panya fins i tot.

Hem parlat d’aquest tema amb ells?, no, particular-
ment no, però entenc que en aquesta fase inicial del 
projecte tampoc és fàcil posar-nos ja a detallar ele-
ments de caràcter estratègic pel que fa a màrqueting o 
comunicació, i que estic segur, com ha també ha pas-
sat amb la referència de Port Aventura, i on el nom va 
canviar diverses vegades a més a més, que hi haurà 
l’oportunitat de poder-ho fer en el futur.

Llocs de treball. L’element que el fa molt diferent –i ai-
xò em serveix potser per contestar diverses, no?, si em 
permeten fer-ho conjuntament, de les preguntes que 
heu fet... Clar, és que el model de Singapur no ens ser-
veix massa perquè atur allí gairebé no n’hi havia, no 
n’hi ha, perquè hi ha una altíssima precarietat, a més a 
més, en les condicions laborals, on està prohibit el dret 
a vaga, on està prohibida la sindicació. Per tant, això no 
ens serveix. L’impuls que ells fan ve donat pel que us 
deia, per un cert esgotament del seu model, per la dinà-
mica d’altres ciutats que són competidores, per la pèr-
dua de quotes en mercats emissors de proximitat. I, per 
tant, aquesta idea que allò ho volen per ser un element 
generador d’ocupació, com estem pensant segurament 
aquí d’una manera més central, perquè la nostra situa-
ció és una altra, allà no es produeix. 

Per tant, sí que és un fet que l’origen del projecte aquí 
pot tindre una vocació una mica diferent des d’aquest 
punt de vista. És difícil comparar situacions de preca-
rietat d’allà amb les d’aquí, perquè els condicionants 
laborals que aquí determinen, doncs, les nostres auto-
ritats són uns altres, i aquests s’hauran d’atendre, sigui 
una activitat o sigui una altra.
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Allà es van generar al voltant d’uns 35.000 llocs de 
treball directes en els dos espais, en els dos resorts.

Ràpidament, no tenim un informe, tinc unes notes, se-
nyor Luna, jo les intentaré reelaborar i amb molt de 
gust faré per compartir-les, doncs, amb el senyor pre-
sident, i suposo que els les derivaran. Intentaré po-
sar-hi una mica més d’ordre, perquè era un document 
de treball intern per generar també una certa reflexió 
en el nostre mateix equip.

De la mateixa manera, no tenim, senyora Grau, un es-
tudi específic, el que hem fet és un seguiment de refe-
rents i d’aspectes que ens poguessin acabar d’ajudar, 
com a mínim, a la nostra visió d’aquest projecte.

El lligam entre oci i joc amb el turisme familiar, jo 
crec que sí que és factible si un opta per no només ofe-
rir un casino, sinó un entorn de resort integrat en el 
qual hi hagi diverses propostes: restauració, fins i tot 
alguna activitat de caràcter de lleure i oci, d’activitats 
culturals, shopping... Tot això plegat sí que pot tindre 
una orientació familiar si es fa bé. 

No cal dir que en el cas de Singapur el casino té un 
element també de valor central a l’hora de facilitar que 
la resta de l’activitat sigui sostenible, però és molt rica 
també la resta de propostes per garantir que el conjunt 
del projecte sigui vàlid. I en el cas de Sentosa d’una 
forma especial.

Hi ha contradiccions amb el model existent? Aques-
ta era la meva preocupació. Jo els ho he dit des d’un 
bon principi. Escoltin, nosaltres ens hem posicionat en 
el mercat amb uns valors per a Costa Daurada i per 
a Terres de l’Ebre, pot tindre això alguna afectació? 
Doncs, penso que si es fa d’una forma adequada, no té 
per què fer-ho. El que està clar és que ens adreçarem a 
mercats i a segments una mica estancs. 

I això em permet fer també una reflexió al voltant de 
com podem o no entendre que el visitant que arriba 
en el territori tampoc està disposat a consumir-ho tot. 
És a dir, quina és una tendència dels darrers anys en 
el sector turístic accentuada arreu del món? Que els 
segments tenen molta pluralitat, però són una mi-
ca estancs. Hi pot haver gent que faci unes vacances 
centrals per les seves vacances d’estiu i després les 
complementi amb una escapada a una ciutat amb una 
vocació més cultural i faci després no sé quina estada 
amb la família en un entorn rural, i, si pot, a més a 
més faci no sé què a la neu en la part de l’any que ai-
xò se li permeti fer. Però tot i tot alhora és complicat.

Jo en poso un mal exemple, ja m’ho permetrà, és 
un exemple que el faig servir a vegades per explicar 
aquest espai estanc de les motivacions dels nostres vi-
sitants, però jo el dia que surto a comprar-me unes sa-
bates no compro peix, no?, és a dir, vaig a buscar les 
sabates; no vol dir que no mengi peix, però aquell dia 
vaig a buscar allò. 

Per tant, el mercat el detectem molt segmentat, pe-
rò una mica estanc, aquí i arreu. I des d’aquest punt 
de vista, esperar que allò que ens arribi motivat per 
aquest projecte també pugui tindre..., segur que es ge-
neraran oportunitats, però els segments els hem d’en-

tendre una mica acotats, si no, jo els estaria enganyant 
i no ho vull fer.

Preguntava la diputada representant de la CUP com 
ho veuen els actors locals. Jo he fet un sondeig, es-
tem molt a prop del sector, la nostra és una organitza-
ció molt orientada als agents privats del sector, i han 
evolucionat també en la seva percepció en la mesura 
que han anat tenint un mica més d’informació. Partien 
d’un punt d’una certa inquietud davant d’allò que «no 
sé exactament què serà» i avui, amb alguns dels movi-
ments darrers que s’han fet que potser disposen d’una 
mica més d’informació o també la mateixa vinculació 
que s’ha anunciat de Port Aventura en el projecte, es 
manifesten d’una forma més tranquil·la. Però, en qual-
sevol cas, i el que és important, els tindran aquí. I, per 
tant, el president de la federació de turisme i el presi-
dent de l’associació hotelera, si mal no ho recordo, es-
tan també cridats, no?, per comparèixer davant de vos-
tès, i, per tant, els ho podran preguntar de primera mà.

Del tema de la precarietat, la llei ha de ser per a tot-
hom igual. Per tant, allò que fa bo o dolent el sistema 
que regula el nostre marc laboral ho serà també per a 
aquest espai i s’haurà de vigilar perquè s’actuï en fun-
ció del marc existent. La comparativa amb el país que 
jo li posava abans no té res a veure, perquè allò és una 
altra història.

Avanço ràpidament. Abans ens preguntava el senyor 
Batet per aquest efecte sobre la..., en detriment de la 
imatge. Aquesta havia estat la meva inquietud, ho he 
manifestat des d’un bon principi, ho he reiterat ara en 
les meves explicacions. Jo crec que no –jo crec que 
no–, però ho hem de fer bé. És a dir, hem de ser capa-
ços que aquesta voluntat que el resort tingui una visió 
global i que atengui serveis al voltant del comerç, de 
l’oci, de la cultura, del lleure, també del joc, sigui prou 
consistent en el seu conjunt perquè també hi hagi un 
possible interès per part d’alguna família. L’exemple 
de Sentosa a mi m’ajuda a entendre que això és facti-
ble si es fa bé.

Efectes de Port Aventura en el conjunt del territori. 
Diversos. Ens ha ajudat a posicionar-nos millor des 
del punt de vista de destinació de turisme familiar, ha 
fet créixer l’oferta, ha perfilat millor algun dels hàbits 
en els models de gestió avançant-se en algunes ten-
dències, per exemple, de la fragmentació de les esta-
des i de la seva reducció.

El nostre aeroport tenia l’any 95 al voltant només de cent 
mil passatgers, estem a frec del milió; teníem 39.000 
places d’allotjament hoteler, ara en tenim 63.000; ha 
contribuït a posicionar-nos millor en el mercat sense cap 
mena de dubte, i els sectors s’hi vinculen a diferents in-
tensitats. Una mica per..., com una mena d’isòcrones, és 
a dir, aquells que hi estan una mica més a prop, més in-
tensament, i a mesura que te n’allunyes, una mica menys 
intensament. Però fins i tot les cases rurals que poden 
estar a trenta o trenta-cinc minuts de distància de Port 
Aventura fan de Port Aventura un argument de vendes 
en algunes parts de l’any, i això és un fet.

Jo crec..., bé, segurament m’he deixat moltes coses, 
però, bé, he intentat donar resposta més o menys al 
que ens havien comentat.
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El president

Moltes gràcies per la seva intervenció. Ara és el torn, 
per cloure aquest matí de compareixences, del presi-
dent de l’autoritat portuària, el senyor Andreu. Té vos-
tè la paraula, senyor.

El president de l’Autoritat Portuària de Tarragona

Molt bé, gràcies, senyor president. Intentaré anar res-
ponent per ordre de quan hi ha hagut les interven-
cions.

El senyor Aragonès, del Grup d’Esquerra Republica-
na, comentava el tema de creuers i la relació per tenir 
més informació, i amb BCN World, la mesura de l’im-
pacte. No li puc donar aquesta informació, és a dir, 
per entrar més en detall, el grup de treball de creuers 
és un grup de treball que està, diguem-ne, treballant 
l’estratègia de creuers i nosaltres hem considerat que 
BCN World s’incorporés amb un tècnic, amb una pro-
ject manager de BCN World, amb totes les limitaci-
ons que pot tenir el projecte, hi participa i fa les seves 
aportacions de com estem dissenyant la nostra estratè-
gia, diguem-ne, comercial, de promoció dels creuers 
de Tarragona. 

Una altra cosa és a nivell d’infraestructures, BCN 
World, com és lògic quan fa un projecte en un territo-
ri, està analitzant totes les infraestructures del territori, 
està analitzant les capacitats de l’aeroport, les capaci-
tats de les carreteres, les capacitats del ferrocarril i la 
capacitat del port de Tarragona. I el port de Tarragona 
actualment té unes capacitats pel que fa al tema de cre-
uers, i ella està valorant amb quines capacitats futures, 
en funció de diferents escenaris que es puguin plante-
jar, el port de Tarragona hi podria donar resposta, amb 
aquestes capacitats. 

Per tant, l’únic que estem fent és intentar compartir 
informació, perquè al mateix projecte entenc que ja 
s’ha comentat aquí que no hi ha una informació con-
creta de necessitats d’infraestructures, i, per tant, tam-
poc li puc respondre això, no?

I, sí, sí, clar, Barcelona és un gran competidor en cre-
uers, és el gran competidor. Però, escolti’m, senyor 
Aragonès, vull dir, no ho sé, perquè Barcelona sigui 
molt gran, fort i maco no vol dir que hem d’abaixar 
els braços i ens hem de rendir, almenys jo com a pre-
sident del port de Tarragona li puc assegurar que no. 
Igual que passa amb els creuers pot passar amb els 
contenidors, eh? Tarragona mou 200.000 contenidors 
i Barcelona mou 2 milions de contenidors. Si m’aflui-
xés o m’arrugués o daixò, doncs, Tarragona hauria de 
tancar la seva terminal de contenidors, i també estem 
lluitant cada dia –cada dia– de la millor manera que 
podem, no?, intentant buscar nous mercats i ser com-
plementaris a Barcelona, que aquesta és la clau, tant 
en l’aspecte industrial com en l’aspecte de creuers.

Al senyor Sabaté, totalment d’acord amb les tres infra-
estructures. Jo aniria a una quarta, la ZAL, senyor Sa-
baté, vostè també la coneix, molt important per a nos-
altres, creiem que aquest any..., tenim aquí l’alcalde de 
Vila-seca amb el qual estem treballant intensament..., 
és molt important per al port de Tarragona.

Logis Penedès, no l’he anomenat perquè tampoc dai-
xò, però hi estem absolutament d’acord, perquè justa-
ment amb aquesta visió complementària del port de 
Barcelona, una àrea logística, diguem-ne, entre les du-
es zones és absolutament necessària. I en tots els fò-
rums que se m’ha demanat i inclús a algun expressa-
ment he anat a recolzar el Logis Penedès. Vull dir que 
cap problema.

Com treballem la competitivitat amb Barcelona? 
Doncs, treballant altres models de creuers, no? Tenim 
exemples molt propers, tenim l’exemple de Palamós, 
no?, un port, doncs, petit i que està traient el cap amb 
cinquanta mil creueristes l’any, o un port com és Car-
tagena, que és molt similar al port de Tarragona, amb 
noranta mil creueristes l’any, no? Doncs, intentant tre-
ballar aquests models alternatius, on ells també tenen 
València..., en aquest cas Cartagena també té València 
a prop, bé, i intentant crear un model propi.

Com se crea un model propi? Doncs, amb un produc-
te propi, amb una marca pròpia, amb un catàleg, amb 
promoció pròpia i amb infraestructures pròpies capa-
citades per donar resposta. I això és el que ens pas-
sa ara: actualment el port de Tarragona sí que té una 
infraestructura –amb això també responc al senyor 
Batet, que m’ho ha preguntat– preparada per atendre 
creuers, però entenem que és una infraestructura amb 
les seves limitacions. És un moll que té setze metres 
d’amplada, és un moll que ja hem fet aquest estiu..., 
per exemple, han vingut el Riviera i altres creuers de 
prova, i ens presenta moltes limitacions. Ens va bé per 
atendre creuers puntuals. Però si realment volem ser 
ambiciosos, volem creuers, volem apostar pels cre-
uers, hem de ser capaços que el port de Tarragona ofe-
reixi infraestructures per a creuers molt més avança-
des, molt més preparades i molt més, diguem-ne, en 
concordança amb aquesta voluntat que tenim de tenir 
creuers, no?

Responent al senyor Luna, del PP, què hem fet nosal-
tres per gestionar el tema de la marca? Home, d’en-
trada, a veure, és una inversió privada amb un capital 
privat, a part de dir que seria bo..., doncs, poca cosa 
més. Però sí que li puc dir..., i si ens dóna una mica de 
temps, vostè veurà mediàticament d’aquí a un mes què 
ha fet el port de Tarragona. Doncs, veurà que en el te-
ma de creuers hem creat una marca pròpia que es diu 
Tarragona i surt Costa Daurada. Per tant, crec que el 
responc que no mirem cap a un altre costat, que quan 
ens toca a nosaltres i decidim nosaltres, apostem per 
Tarragona i apostem per Costa Daurada.

I després me sorprèn –i ho dic amb tota l’estima– que 
vostè m’anomeni el tercer fil, eh?, vull dir, me sorprèn, 
perquè és el projecte estrella del Ministeri de Foment, 
impulsat pel port de Tarragona, però acceptat pel Mi-
nisteri de Foment, i que quan estigui segur que vin-
drà la ministra Anna Pastor a inaugurar-lo, doncs, hi 
haurà molta gent fent-se fotos al costat d’ella. Per tant, 
no entenc quin problema té, el problema del tercer fil, 
eh?, amb tota l’estima que li tinc, no?

I que si volem que el port de Tarragona sigui el port de 
creuers de BCN World? Per descomptat, senyor Luna. 
És a dir, jo lluitaré perquè no sigui Barcelona el port 
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de creuers de BCN World. Vostè ha d’entendre que la 
meva responsabilitat, com a president del port de Tar-
ragona, és que Tarragona faci tot el possible perquè si 
BCN World tira endavant, i dependrà, doncs, de mol-
tes coses –la llei, moltíssimes coses–, el port de refe-
rència de creuers de BCN World sigui Tarragona, no?

A la senyora Hortènsia Grau, doncs bé –que no ens 
coneixem gaire, però crec que tenim una bona amis-
tat–, primer de tot una observació: em dic Figueras de 
segon, eh?, vull dir, li ho agraeixo per ma mare, que 
segur que està molt contenta, però, bé, per respecte al 
meu pare, que en pau descansi, doncs, em dic Andreu 
de cognom.

Vostè, i tenim pendent una visita, i m’ho acaba de de-
mostrar –m’ho acaba de demostrar–, perquè diu: «El 
port que és un gran port diversificat...» No, aquest és 
el problema que tenim. Al port de Tarragona el pro-
blema que tenim és que no és molt diversificat, i ara 
estem lluitant per diversificar-lo, no? No, no, hem de 
diversificar-lo.

Com es pot compaginar un port turístic amb un port 
industrial? Senyora..., o Hortènsia, escolta’m, donem 
una volta pel port de Barcelona i ho veuràs..., ho veurà 
–perdona– fàcilment com és possible. I Barcelona té 
port de creuers, té molls de creuers i té tot un moll de 
l’energia, ells li diuen de «l’energia», en van canviar el 
nom perquè no sonava bé i el van canviar per «l’ener-
gia». És perfectament compatible, amb una normati-
va, amb una seguretat..., això sí, tot és compatible si 
ho fem bé, no?

Tenim infraestructures pendents? Sí, ja ho he in-
tentat explicar, potser no s’ha entès bé. És a dir, el 
port de Tarragona ja va apostar pels creuers abans 
de BCN World, eh? El consell d’administració ho 
va aprovar i vam apostar pels creuers. Després ha 
vingut la proposta de BCN World, que l’únic que fa, 
ens reforça la nostra aposta de creuers, perquè BCN 
World, diguem-ne, té previst que una part dels seus 
turistes o dels seus visitants puguin venir amb vai-
xell, bé amb creuer o bé amb ferri. Però, hi insistei-
xo, si ara BCN World no se desenvolupés, el port de 
Tarragona seguiria apostant pel projecte de creuers 
independentment.

Què fa Barcelona World? Home, ens reforça la..., 
i sobretot, per exemple, en el cas de necessitar no-
ves infraestructures, si les infraestructures, infra-
estructures públiques com són les del port de Tar-
ragona –i vostès són experts en això–, home, no es 
poden fer infraestructures..., ja ha acabat l’etapa de 
fer infraestructures de qualsevol manera. Han de ser 
infra estructures raonades, coherents i argumentades 
d’acord amb unes necessitats al darrere.

Ens canvia molt una necessitat sense BCN World que 
una necessitat amb BCN World, hi insisteixo, si es 
produeix el projecte de BCN World.

I el tema de l’equilibri, doncs, sí, sí, sí, el port de Tar-
ragona treballa moltíssim en aquest equilibri de la in-
dústria i el turisme, i som un exemple, no?, que som 
un port industrial i ara apostem pel turisme, i intentem 
ajudar tot el territori introduint, doncs, totes les vari-

ables que facin falta per aconseguir aquest equilibri. 
I hi seguirem treballant, per descomptat.

A la senyora Vallet, de la CUP, doncs, bé, aquesta 
compatibilitat entre creuers i projecte de BCN World, 
doncs, me sembla que ja l’he explicat, ve perquè una 
part prevista, segons sembla, dels visitants que pot te-
nir BCN World poden venir per mar, per entendre’ns, 
no? I llavors, si vénen per mar, el que estem fent nos-
altres és intentar preparar el port de Tarragona perquè 
pugui acollir aquests visitants per mar. I això també, si 
això es produeix, entenem que es produeix una projec-
ció del port de Tarragona com a port, doncs bé, a nivell 
de tot el món que ens pot generar moltes sinergies, no?

I, per últim, al senyor Batet, ja he contestat això, les 
infraestructures necessàries, ja he explicat també 
que les que tenim avui, doncs, creiem que són limi-
tades, no responen a aquesta voluntat que té el port 
de Tarragona i el territori d’apostar pels creuers. Hem 
d’anar a buscar més infraestructures, ensenyar-les a 
les navilie res, ensenyar-los que Tarragona vol creuers. 
I, senzillament, hi ha hagut la idoneïtat, s’ha de dir ai-
xí, perquè hi ha hagut la coincidència que el projecte 
BCN World ens reforça encara més plantejar aques-
tes infraestructures. Infraestructures que han de ser 
mesurades en el seu cost i en la seva inversió i que, 
bé, doncs, evidentment, com ja sabem, i amb Ports de 
l’Estat, que ens uneix una excel·lent relació, doncs, in-
tentem introduir-ho coherentment i tirar-ho endavant.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Andreu, per la seva intervenció; grà-
cies, senyor Bono, per la seva intervenció també. Ha 
estat un plaer escoltar-los i crec que han estat de mol-
ta utilitat per al treball de les diputades i els diputats 
d’aquesta comissió. Moltes gràcies a vostès i a les per-
sones que els acompanyen, les persones que han com-
paregut.

Interrompem aquí els treballs de la comissió fins 
aquesta tarda. Atenció, hi ha algun canvi que els vull 
relatar a continuació. Els canvis són els següents: la 
comissió reprendrà els seus treballs a dos quarts de 
cinc. Això ho farem pel següent, perquè teníem, recor-
din, dues compareixences previstes en el primer torn, 
només en materialitzarem una. No han de patir, per-
què acabaran abans del que pensaven, ja ho veuran. 
Només un minut de paciència. Acabaran vostès abans 
del que pensaven, però l’hem de reordenar de manera 
diferent.

Les dues compareixences que teníem per a la primera 
hora de la tarda queden reduïdes a una, aquesta és la 
raó per la qual endarrerim fins a dos quarts de cinc les 
intervencions. Després, atenció, avancem només una 
mica, així és com ho hem pogut tancar, les dues altres 
intervencions a un quart de sis. I, finalment, aquella 
intervenció que estava prevista a les set de la tarda la 
podrem substanciar a dos quarts de set de la tarda. De 
manera que reordenem una miqueta els temps en fun-
ció que ens falta un assistent que ha declinat la possi-
bilitat de comparèixer. (Veus de fons.)

Fascicle segon
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Compareixença
d’una representació de la Federació 
d’Associacions Catalanes d’Afectats  
pels Jocs d’Apostes amb relació  
al Projecte de llei de modificació de  
la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre  
centres recreatius turístics, i d’establiment  
de normes en matèria de tributació,  
comerç i joc (tram. 353-00268/10)  
(decaiguda)

El que no ve és la Federació d’Associacions Catalanes 
d’Afectats pels Jocs d’Apostes. (Hortènsia Grau Juan 
diu: «¡Claro!») Aquest president, més que «claro», el 
que té aquí és una explicació que donen aquests se-
nyors i que si vostè vol, diputada, no tinc cap mena 
d’inconvenient a llegir-li. Vol sentir-la?

Hortènsia Grau Juan

Sí, sí, i també vull dir una cosa...

El president

Diu la Federació d’Associacions Catalanes d’Afectats 
pels Jocs d’Apostes, hem rebut aquesta explicació fa 
ben poc: «Amb relació a la nostra compareixença per 
al dia 21 de gener del 2014, hem de confirmar els nos-
tres temors i ens neguem a assistir-hi, doncs, que no 
tenim accés al projecte BCN World ni a cap estudi 
d’impacte a les apostes, que ja s’hauria d’haver pre-
sentat en aquest mateix projecte.» Hi afegeixen: «Pot-
ser més endavant sigui possible. Tot agraint la vostra 
diligència, rebeu un salut cordial» –així ho diu– «un 
salut cordial» –sic– «Manuel Basart i Giménez, por-
taveu de Facajoc.»

I, per tant, senzillament decau aquesta intervenció... 
(Veus de fons.) Ara li dono la paraula, diputada. (Hor-
tènsia Grau Juan diu: «Gràcies.») I reordenem per a la 
tarda a millor satisfacció i a millor comoditat de tots 
vostès, amb la seguretat que parem abans del que te-
níem previst.

Ara té –un segon– la paraula, diputada Grau.

Hortènsia Grau Juan

President, quan es van seleccionar els intervinents, 
nosaltres vam proposar, i no només nosaltres, l’úni-
ca entitat que està activa avui dia en el tema de ludo-
paties, que està reconeguda, que ara farà un congrés, 
que és Acencas, el representant de la qual és el senyor 
Francesc Perendreu, que fa una estona estava assegut 
aquí darrere. Ens van dir que no, que millor l’altra. 

Vaig enviar un mail divendres, perquè ja sabíem que 
aquest senyor no compareixeria, perquè ja s’hi havia 
posat en contacte a través del senyor Perendreu, per-
què, a més, no existeix aquesta federació, només hi ha 
Acencas activa. Vaig demanar amb aquest mail, que en 
tenen còpia tots els portaveus, que, si us plau, es replan-
tegés, ja que aquest senyor no compareixia, que es fes 
comparèixer el senyor Perendreu, perquè el que entenc 
–el que entenc– i crec que ha de ser de rebut és que en 
una llei que modifica temes tan substancials del joc no 

pot ser que no comparegui cap entitat que tracti temes 
d’addicions i ludopaties. No pot ser. 

I, per tant, haurem de preveure-ho perquè més enda-
vant, el proper dia o l’altre, pugui comparèixer o el se-
nyor Perendreu o..., o sigui, jo no és que tingui espe-
cial atenció al senyor Perendreu, o si vostès me diuen: 
«No, tenim una altra entitat que està treballant ludopa-
ties i aquesta té associats», doncs, endavant. No és que 
jo vulgui que sigui aquest senyor. Ara, entenc que és 
una part d’aquesta llei substancial, i, per tant, no ens 
podem quedar sense aquesta part de la informació.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyora diputada. Aquí no hi han «vostès» 
i «nosaltres», no n’hi han, només hi ha una comissió 
que va acordar, la comissió, un conjunt de comparei-
xences de les quals vostès van rebre nota ben puntual 
de l’acord entre els diputats. Pot tenir la seguretat..., 
res més lluny d’aquest president decidir qui ve i qui no 
ve al Parlament. Per tant, doncs, va haver-hi un acord 
sobre aquestes compareixences.

Vostè ens va dir: «És probable que aquests senyors no 
puguin comparèixer», avui hem tingut la constància 
que no compareixen, i vostè no ha de patir en abso-
lut respecte que un sector tan substancial per la seva 
comprensió del fet hagi de comparèixer, comparegui 
emparat per aquest president i per aquesta Mesa, no-
més faltaria. No cal ni un sol bri d’indignació, el que 
hem de parlar entre els diputats, veure quan podem 
encabir la persona que vostès proposen, l’encabirem 
sense cap mena de dubte, i compareixeran i tindran 
vostès aquesta informació.

No s’ha fet abans perquè no ens semblava oportú 
materia litzar això fins que no hi hagués l’acord entre 
els diputats. Fàcil d’entendre, diputada, perquè vostè pot 
proposar aquest nom i potser un altre grup parlamentari 
en pot proposar un altre, i vostès –no aquest president, 
vostès– decidiran el compareixent en aquesta comissió.

Albert Batet i Canadell

President, si em permet...

El president

Hi estem d’acord?

Albert Batet i Canadell

...si em permet...

El president

Sí, diputat Batet.

Albert Batet i Canadell

Jo entenc que des del nostre grup parlamentari l’acord 
que hi va haver..., hi ha l’acord, en tant que no podem 
obligar ningú a vindre a comparèixer. És a dir...
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El president

Efectivament.

Albert Batet i Canadell

Per tant, vull dir, el marc legal és el que és i el joc 
que tenim. Però que nosaltres entenem que tot aquest 
àmbit que en feia la constància la senyora Hortènsia 
Grau, del Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, i demanava que vingués, 
doncs, aquest senyor, que avui mateix ha fet la roda 
de premsa aquí al Parlament amb el seu grup i amb 
el grup de la CUP..., entenem nosaltres que les se-
ves qüestions queden resoltes amb la compareixença 
d’aquesta tarda de la senyora Marta Torrens Melich 
amb relació al..., que és del procés d’atenció d’addicci-
ons de l’Hospital del Mar de Barcelona, i que, per tant, 
per nosaltres ja estaria bé, doncs, com està i no caldria 
fer cap més compareixença.

Aquest és el posicionament del nostre grup.

El president

Entenc, senyor Batet... (Remor de veus.) Si us plau, si 
us plau, vegem si ho podem enllestir en un minut més. 
Entenc de la seva intervenció, senyor Batet, que vostè 
desitjaria que no hi hagués cap altre compareixent, és 
així? És així?

Albert Batet i Canadell

Jo entenc que per nosaltres queda cobert amb les com-
pareixences que ja estan aprovades.

El president

Perfecte. Hi han dues..., tres paraules demanades. Dipu-
tada Vallet, té vostè la paraula.

Isabel Vallet Sànchez

Sí, nosaltres de nou, doncs, insistir en la conveniència 
que una persona experta comparegui, sigui qui sigui; 
és a dir, si vostès tenen una alternativa millor presen-
tin-la. Això com a primera objecció.

Segona objecció, al senyor Batet, per enèsima vega-
da, no gastaré ni un segon del meu temps en aquesta 
comissió per a respondre-li les al·lusions directes que 
vostè ha fet avui al meu grup o a altres grups, sim-
plement li diré una cosa: normalment, quan no s’acos-
tumen a tenir arguments sobre allò que es defensa i 
quan les lloances i tots els subterfugis parafernàlics 
s’acaben... (Veus de fons.) Perdoni, president, però com 
vostè no l’ha advertit i...

El president

Diputada, diputada, diputada...

Isabel Vallet Sànchez

Hem anat a la taula a advertir...

El president

Diputada...

Isabel Vallet Sànchez

...si no l’adverteix vostè, l’adverteixo jo.

El president

Diputada, tinc jo la paraula com a president. Si vostè 
és tan amable, si em permet, vostè acaba de fer una ca-
racterització que no és en absolut correcta, jo he parlat 
amb el diputat Batet, tal com vostès m’han demanat. 
Perdonin, perdonin, si ens entendrem amb tota segu-
retat i tindrà la paraula. Però jo ho he demanat al se-
nyor Batet, i crec que hi han persones que ho han vist, 
d’acord amb la petició que m’ha fet vostè mateixa i la 
diputada Grau. Per tant, en això està absolutament co-
berta. El que li demanava és: no utilitzem ara aquest 
torn, si a vostès no els importa, que estem parlant exac-
tament només d’una compareixença, per parlar del de-
bat anterior i de les al·lusions.

Isabel Vallet Sànchez

És que n’ha fet ara.

El president

Només volia dir això.

Isabel Vallet Sànchez

D’acord, perfecte. Jo respecto el que m’ha dit i li ho 
agraeixo que hagi fet estes...

El president

Li prometo que ho he fet com vostès m’ho han de-
manat.

Isabel Vallet Sànchez

Li agraeixo que hagi fet el gest amb el diputat, li ho agra-
eixo moltíssim, però és que sembla que no li ha fet el di-
putat a vostè massa cas quan ens ha tornat a al·ludir amb 
la roda de premsa i amb el que sigui. I li diré: el meu 
grup farà les rodes de premsa que consideri convenient, 
només faltaria que ens les hagués de dictar vostè, i, per 
tant, jo donaria aquest tema per tancat.

Sobre la compareixença, de nou, el meu grup entén 
que és clau que sí que comparegui algun expert, a part 
de la doctora que compareixerà aquesta tarda. Simple-
ment això.

El president

Gràcies. Entenc, doncs, que vostè vol un nou compa-
reixent en aquest àmbit específic, tampoc li importa 
ben bé qui, però vol un nou compareixent. D’acord.

Diputat...
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Xavier Sabaté i Ibarz

Xavier Sabaté. Ah, perdó...

El president

Tenia la paraula... Diputat Sabaté, ja que vostè ha ini-
ciat...

Xavier Sabaté i Ibarz

Gràcies. No, només molt breument, president, entenc 
que... (Remor de veus.)

El president

Senyores i senyors diputats, si us plau...

Xavier Sabaté i Ibarz

...en els greus problemes de les dependències, siguin 
de l’alcohol, de drogues o de les ludopaties, són bà-
siques i molt convenients les associacions d’afectats 
o de familiars d’afectats, no n’hi ha prou per fer-nos 
una idea cabdal del problema només amb experts de 
la medicina. 

I, per tant, el nostre grup entén que està molt raonada i 
justificada la petició de la diputada d’Iniciativa senyo-
ra Hortènsia Grau, a la qual ens adherim.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Senyor diputat, diputat Aragonès...

Pere Aragonès i Garcia

Sí, no, per part d’Esquerra el que creiem és que aquí 
va haver-hi un acord que en l’àmbit concret de quina 
relació té el projecte de llei amb l’aspecte de les ludo-
paties hi havien dos compareixents: una professional, 
suposo que metgessa, que ho fa des de l’Hospital del 
Mar, i un representant de les associacions que treba-
llen aquest tema. Pel que sigui, doncs, perquè potser 
no vam ser encertats a l’hora de triar del conjunt que 
havíem de seleccionar, perquè hi havia diferents pro-
postes, pel que sigui, o per les circumstàncies que ha-
gin esdevingut, és igual, en tot cas, hi ha una compa-
reixença que ha decaigut que és la de les entitats, i hi 
ha d’haver-hi..., des del nostre punt de vista conside-
rem imprescindible que hi hagi una entitat que tracti 
l’aspecte de les ludopaties que estigui present, i que 
es pot complementar perfectament amb la interven-
ció d’aquesta tarda de la directora d’aquest servei de 
l’Hospital del Mar. Però, en tot cas, hi ha d’haver una 
entitat..., perquè ja estava previst, és a dir, no s’altera 
res, simplement que, doncs, potser en l’acord que vam 
fer no vam treballar prou la informació.

El president

Moltes gràcies, diputat, per la seva intervenció. Dipu-
tat Luna –diputat Luna–, vol fer vostè alguna conside-

ració, per fixar si més no el que el seu grup pensa al 
respecte?

Rafael Luna Vivas

Si més no nosaltres en aquest tema ens abstenim. Ara, 
també vull mantindre una qüestió: que si realment 
pels grups sol·licitants portar un expert en aquest tema 
pot pal·liar realment la necessitat que tots tenen per es-
coltar més gent, nosaltres no tenim cap problema. El 
que sí que ens sorprèn molt és que una persona o una 
entitat que estava previst que vingués hagi renunciat a 
vindre; si ha renunciat a vindre, doncs, busquem una 
altra persona que pugui complir o omplir aquest buit. 
No hi ha cap problema per comparèixer, és que jo no 
hi trobo cap problema, per això dic que...

El president

Semblaria, a parer d’aquest president –vostès em di-
ran si és un parer correcte o no–, que la majoria de 
grups parlamentaris, amb l’excepció del Grup de Con-
vergència i Unió, desitjarien aquest compareixent. Bé, 
jo els prego, amb molta facilitat, que vostès a primera 
hora de la tarda, després d’haver-ho parlat entre vos-
tès i els diputats de Convergència i Unió, em puguin 
traslladar a quin acord han arribat. Si vostès han de 
votar, doncs, votarem. I podrem aquesta tarda resoldre 
aquesta qüestió en la línia en què vostès tots plante-
gen, espero que a satisfacció de tots.

Senyores i senyors diputats, a dos quarts de cinc re-
prenem els treballs de la comissió.

La sessió se suspèn a tres quarts de dues del migdia i 
deu minuts i es reprèn a dos quarts de cinc de la tarda i 
sis minuts.

El president

Senyores i senyors diputats, reprenem els treballs en 
relació amb el Projecte de llei de modificació de la 
Llei 2/89, de 16 de febrer, sobre centres recreatius tu-
rístics, i d’establiment de normes en matèria de tribu-
tació, comerç i joc.

Compareixença
de Marta Torrens Melich, directora  
del procés d’atenció a les addiccions de 
l’Hospital del Mar de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre 
centres recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, 
comerç i joc (tram. 353-00267/10)

La primera de les compareixences corre a càrrec –d’a-
questa tarda– de la doctora Marta Torrens Melich, di-
rectora del procés d’atenció a les addiccions de l’Hos-
pital del Mar de Barcelona. Hem parlat abans amb la 
nostra compareixent, a la qual donem la més cordial 
benvinguda. Doctora, tingui vostè una feliç comparei-
xença; entre tots farem que ho sigui, de feliç, no s’ha 
de preocupar pas. I té vostè quinze minuts, i després 
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podrà contestar per un espai de set minuts i mig als 
requeriments dels diversos companys i companyes de 
la comissió. Endavant.

Marta Torrens Melich (directora del procés d’atenció 
a les addiccions de l’Hospital del Mar de Barcelona)

Bé, bona tarda; moltes gràcies per haver-me convidat 
a estar aquí. Com molt bé ha dit el president, sóc met-
ge, sóc psiquiatra i sóc experta en addiccions. I, lla-
vors, la meva compareixença aquí serà molt basada en 
la meva especificitat, que és de tècnica quant al que és 
la malaltia de les addiccions o al que el joc pot repre-
sentar com a factor de malaltia. I aquí és on em cenyi-
ré i des d’on he preparat aquesta compareixença. I, en 
aquest sentit, fins i tot la nova llei..., doncs, m’he foca-
litzat en aquells punts que, com a psiquiatra experta 
en addiccions, puc valorar amb més coneixement de 
causa.

Llavors, en primer lloc, recordar que els jocs d’atzar 
són una activitat lúdica, són una activitat que per si 
mateixa no és dolenta, que vol dir que la majoria de la 
gent, afortunadament, que juga no té problemes, pe-
rò sí que hi ha una part important de la gent que juga 
que acaba tenint problemes, problemes d’addiccions 
que són tan greus en aquests moments com puguin ser 
els problemes d’addiccions de l’alcohol o el problema 
d’addicció a la nicotina. I dic a l’alcohol i la nicotina 
perquè ambdues drogues tenen en comú, igual que el 
joc, que són legals. I, llavors, en aquest sentit, penso 
que això, que ja saben vostès que dóna molts proble-
mes en la legalització de l’alcohol i en els temes de 
regularització d’alcohol i de tabac..., doncs, en aquest 
sentit crec que és el marc en el qual ens movem, amb 
aquesta acció, amb aquesta conducta, que pot derivar 
en problemes greus de salut.

Parlem que la gent..., no tothom que juga, afortuna-
dament, acaba tenint addiccions, però sí que n’hi ha 
una part que té addicció al joc. I un altre concepte que 
també m’agradaria molt ressaltar, i que penso que és 
en el que hem de focalitzar-nos, és que l’addicte al joc 
no és el que vol, sinó que, a més, és el que pot. I un 
cop una persona és addicta no pot controlar-ho, eh? 
Llavors, dir que no jugui més, doncs, no s’hi val, de la 
mateixa manera que dir a un alcohòlic que no begui 
més no s’hi val. O sigui, que l’addicte, per definició, 
l’addicte al joc, el ludòpata, és una persona que ha per-
dut la capacitat de control. I, en aquest sentit –i aquí 
ja vaig avançant–, la societat té el deure i l’obligació 
d’ajudar-lo en aquesta malaltia que té, eh?

Llavors, des d’aquesta perspectiva, ja hem dit que no 
tothom que juga acaba tenint problemes d’addicció, 
però sí que podem parlar que hi han diferents graus 
d’addicció al joc, entre els quals, diríem, els jugadors 
de risc, aquella persona que ja veiem que ja comença 
a tenir algunes de les característiques, que probable-
ment, si li ho posem fàcil, acabarà tenint problemes. 
I aquí les dades que tenim de la població catalana, 
les últimes dades que tenim, que són del 2008 –amb 
la qual cosa, han passat coses entremig–, eren que ja 
al voltant del 2 per cent de la població catalana, eh?, 
eren jugadors de risc. D’aquests, a més, n’hi havia uns 

quants que ja tenien més conductes relacionades amb 
el joc que ja les feien més difícils i que feien que ja 
necessitessin ajuda sanitària, que són els jugadors pro-
blemàtics. I els jugadors problemàtics representen, en 
la població general catalana del 2008, eh?, abans que 
hi haguessin totes les proves de joc online i altres mo-
dificacions que hi han hagut posteriors de la Llei del 
joc..., ja representaven el 0,5 de la població general. 
Mentre que la població addicta, els ludòpates, eh?, els 
addictes al joc o els que abans se’n deien «jugadors 
patològics», que ara ja sabem que..., ja s’accepta que 
són addictes al joc, de la mateixa manera que tenim 
addictes a l’alcohol o que tenim addictes al tabac, o a 
l’heroïna o a la cocaïna, doncs, això representa a Ca-
talunya, amb la xifra més baixa, 0,2 per cent de la po-
blació general.

Aquests addictes –aquest 0,2, eh?–, que probablement 
en aquests moments, a causa dels canvis que hi han 
hagut des del 2008, que es va fer l’estudi, fins ara, es-
tem augmentant-los una mica més i podríem parlar 
probablement del 0,3, 0,4 de la població general cata-
lana, a més de tindre aquesta incapacitat de controlar 
o d’evitar jugar, aquest no poder controlar el joc a pe-
sar que es coneixen i han sofert les conseqüències ne-
gatives d’aquest joc... Penseu que molts d’ells, doncs, 
ja tenen molts problemes familiars, molts problemes 
econòmics, per descomptat, i alguns d’ells fins i tot 
han anat a parar a presó. Vull dir que aquest..., o sigui, 
quan una persona, malgrat totes aquestes conseqüèn-
cies negatives tan importants, no pot controlar la seva 
conducta és quan parlem d’addicció. 

En aquests moments també haig de dir que el coneixe-
ment que tenim per banda de les neurociències, doncs, 
ens ajuda molt a entendre que són cervells alterats i 
podem dir que l’addicte és un malalt, és un malalt crò-
nic, és un malalt mental crònic amb tendència a la re-
cidiva, eh? És a dir, que és un malalt com el que serà 
un diabètic, que serà un malalt amb tendència a la re-
cidiva si no es cuida sempre i si no li ho facilitem.

Això una mica per emmarcar quin és el marc en què 
hem de mantindre’ns quan parlem de l’addicció al joc. 
Aquests malalts, a més, la majoria d’ells, tenen altres 
patologies mèdiques, i psiquiàtriques sobretot, afegi-
des. El 60 per cent tenen un risc també de ser depen-
dents de nicotina i el 60 per cent també de tindre al-
tres problemes de dependència d’altres drogues, com 
poden ser bàsicament l’alcohol i una mica menys però 
també la cocaïna; tenen amb elevada freqüència, qua-
si el 40 per cent, doncs, trastorns depressius, i els que 
aconseguim que vinguin a tractament, eh? –cosa que 
no sempre és fàcil–, d’aquests sabem que al voltant del 
30 per cent han presentat temptatives de suïcidi. Vull 
dir que estem parlant de persones en què la gravetat 
del joc no només són aquests problemes, doncs, soci-
als o familiars que els genera, i inclús legals, sinó que 
també són persones que pateixen a nivell mental greus 
problemes.

En aquest sentit, sabem que no tothom és igual de sen-
sible a desenvolupar problemes relacionats amb el joc. 
Igual que la resta de les addiccions, sabem que, que 
una persona acabi fent una addicció, eh? –igual a les 
drogues, al joc–, és sempre depenent de la persona, 
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de la vulnerabilitat. Nosaltres en aquests moments, els 
psiquiatres o els experts en addiccions, parlem molt de 
la vulnerabilitat genètica. Vull dir, sabem, doncs, que 
els fills de persones amb addiccions tenen molt més 
risc de ser addictes. Percebem també que aquelles per-
sones amb trastorns de l’impuls tenen més risc de ser 
addictes, però això és només una part, és la persona. 

Després, també depèn evidentment de l’exposició que 
tingui a aquest factor de risc, eh?, depèn de l’ambi-
ent, si l’ambient ho facilita o no; si la conducta és una 
conducta ben vista, doncs, és més fàcil que la perso-
na consumeixi drogues o faci la conducta de risc, que 
en aquest cas seria jugar; si és una conducta mal vista 
i estigmatitzada és més fàcil que no ho faci, eh? Vull 
dir, són aquests factors ambientals que, si els facili-
tem, fan que aquelles persones, doncs, tinguin més fa-
cilitat a fer-ho o no. 

I després hi ha el fet concret, que és el joc en si ma-
teix, que hi hagi o no hi hagi la possibilitat de jugar. 
Això seria el mateix que dir: «Bé, per molt que un tin-
gui problemes que si beu alcohol serà un addicte per-
què els seus pares, tots dos, eren alcohòlics i a més a 
més és molt impulsiu, però si no té alcohol mai se-
rà un alcohòlic.» Evidentment, el jugador, per moltes 
possibilitats que tingui de ser un addicte al joc, si no 
hi ha el joc al davant no serà mai un addicte al joc.

En aquest sentit, també el joc, igual que les drogues, 
eh? –és que és exactament el mateix–, depèn de... Hi 
han jocs i jocs. Perquè si diguéssim: «Bé, és que el 
joc de l’atzar sempre enganxa», ja hem dit que no, que 
és una població molt petita. Però també sabem que hi 
han característiques del joc que faciliten que la perso-
na pugui desenvolupar la ludopatia, pugui desenvolu-
par l’addicció. Està clar que, per exemple, jugar a la 
grossa o a l’ONCE no enganxa o enganya molt menys, 
o sigui, crea molta menys addicció. És el mateix que 
prendre’s una substància per via oral de tant en tant o 
una substància per via intravenosa, directament a la 
vena, que enganxa més. Tot allò que té una resposta 
immediata, el més immediata possible, són factors 
que fan que tinguin més risc d’addicció. Això és un 
principi general de qualsevol addicció, eh? 

En aquest sentit, tot el que sigui amb una recompen-
sa immediata és més fàcil. Per exemple, una cosa que 
nosaltres sabem molt clara, per exemple, ja amb les 
màquines de joc; en les màquines del joc sabem que 
totes aquelles màquines que el que fan és donar cèn-
tims enganxen més que les que no en donen. Però és 
que fins i tot la immediatesa..., sabem que un punt 
crucial és que la resposta de les màquines tardi més 
de deu segons; quan la màquina respon ni que sigui, 
amb el premi, en més de deu segons enganxa menys, 
té menys possibilitats d’addicció al joc, que si la mà-
quina el premi el dóna en menys de deu segons. Vull 
dir que hi ha moltes coses que sabem, en aquest sentit.

I això també ens permet que, a l’hora de plantejar-nos, 
mirar una regulació, doncs, també puguem almenys 
dir quines són les coses que hauríem d’evitar que pas-
sessin per tal de facilitar que no hi hagi tanta gent que 
s’enganxi, eh? D’alguna manera aquesta... I aquesta ha 
sigut la mirada amb la qual jo m’he mirat tota la pro-

posta aquesta dels canvis de llei, sota la mirada de tot 
el que aquí es diu, quines coses, amb el coneixement 
actual que tenim de l’addicció al joc i dels mecanis-
mes, podrien ajudar que això fos el menys lesiu per 
a la salut dels nostres ciutadans, eh? Perquè, evident-
ment, aquí potser guanyarem –permetin-me que ho 
digui així de clar– cèntims, però qui pagarà després 
els malalts que generem? Vull dir, jo, que vinc de la 
sanitat i..., bé, no cal que en parlem, però ja m’ente-
neu tots, a mi em preocupa molt –a mi em preocupa 
molt– que després, si jo tinc més problemes, com els 
atendré, eh?

Més enllà d’això, sabem, doncs, que una de les coses 
que en els països més desenvolupats funciona, que han 
tingut problemes ja amb el joc i que l’han posat en 
marxa i que està funcionant bé, com pot ser el Cana-
dà, com pot ser Austràlia, és el que se’n diu «el tema 
del joc responsable», o sigui, de quines maneres po-
dem combinar les ganes de jugar d’una manera lúdica, 
els interessos de l’empresa que es dedica al joc i l’Ad-
ministració com a garant de la salut dels seus conciu-
tadans. En aquest sentit, l’objectiu del joc responsable 
és més que res precisament que el joc..., minimitzar 
les conductes de risc d’addicció, eh?, per tal que el que 
pugui jugar, doncs, jugui, però des d’un punt de vista 
lúdic.

Quins programes...? Aquí no en tenim, eh?, aquí no te-
nim el protocol de joc responsable. M’avanço una mi-
ca perquè aquest protocol sí que consta en la llei, eh?, 
en aquesta llei, en el punt..., un dels punts, que seria 
l’article 9, el punt h, diu que el jugador, la persona usu-
ària, té «dret a rebre informació sobre la pràctica res-
ponsable del joc», eh? Ho dic perquè ja aquí s’apunta, 
però ara veurem –«rebre informació»– què implica, o 
almenys el que sabem des d’un punt de vista d’evidèn-
cia científica que ajuda al joc responsable, eh? 

En aquest sentit, els països que tenen programa de joc 
responsable tenen, per una banda, la regulació de la 
publicitat i de les estratègies promocionals, que, en 
aquest sentit, i potser, per fer-ho ràpid, serien les ma-
teixes que les de l’alcohol, o sigui, similars a les de 
l’alcohol i el tabac. Evidentment, prohibir..., en la po-
blació més vulnerable, com poden ser els joves, ado-
lescents i jugadors problemàtics i addictes. Informar i 
sensibilitzar, eh?; sempre les campanyes de prevenció, 
però dirigides també a adolescents, joves, població ge-
neral, i després específiques a aquella gent que ja té 
problemes de joc. I també, finalment, serien mesures 
específiques, que serien les que hauria de posar l’Ad-
ministració com d’obligat compliment. Això és el que 
diu el Joc responsable.

Algunes d’elles tindrien a veure amb variables estruc-
turals del joc, com per exemple no acceptar targetes 
de crèdit en els jocs presencials, limitar l’import de 
l’aposta, presentació de pauses i missatges d’avís en-
tre les apostes, establiment de pauses i limitacions en-
tre els diferents tipus de joc, indicacions del que s’es-
tà perdent mentre s’està jugant. O control de variables 
ambientals, que jo crec que encaixen molt aquí i que 
en alguns dels temes podrien ser molt rellevants, com 
per exemple que no hi hagin caixers automàtics en 
els locals de joc; impedir els préstecs o qualsevol al-
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tra tècnica de finançament del joc; no vendre alcohol 
en els locals de joc ni, per descomptat, oferir-lo gratu-
ïtament; retirar aquestes màquines que dèiem del ti-
pus B, les màquines d’apostes, de bars i posar-les ex-
clusivament en aquests espais de joc, en els quals es 
controla la gent que hi entra, eh?; controlar l’accés al 
local de joc, per descomptat, evitar que hi entrin els 
menors i –aquí ja aviso– evitar que hi entrin la gent 
que són els addictes, que ja se n’han autodeclarat, que 
això també té a veure amb un dels punts; controlar la 
ubicació dels locals, sobretot en els llocs socialment 
vulnerables, i eliminar condicions que indueixen a 
l’absorció de la realitat i fan que la persona es focalitzi 
molt en el joc, que seria una mica el que estem acostu-
mats a veure a Las Vegas, o a les pel·lícules de casinos 
de Las Vegas, o a Reno. No sé si alguns de vostès hi 
han estat, però és espectacular la pressió brutal que hi 
ha, només de joc, joc i màquines i soroll. 

Soroll que, d’altra banda, també surt aquí que es podrà 
fer i que jo també posaria en un dels punts que s’ha 
de controlar. Perquè jo tinc malalts que només sentir 
el «cataclic-cataclic» de les màquines ja se’ls dispara 
tota l’ànsia del joc, amb la qual cosa aquests estímuls 
que són visuals i estímuls auditius s’han de controlar 
molt bé. Vull dir, llavors, això que es pugui veure el 
local des de tot arreu em semblaria una mesura que 
s’hauria de canviar. I els sons s’haurien de controlar 
també, directament relacionats amb la intervenció.

El president

Moltes gràcies, doctora, per la seva intervenció. És el 
torn dels grups parlamentaris. En primer lloc té la pa-
raula el diputat Pere Aragonès, d’Esquerra Republica-
na de Catalunya. Endavant, diputat.

Pere Aragonès i Garcia

Moltes gràcies, senyor president. En primer lloc, do-
nar les gràcies a la doctora Marta Torrens per la com-
pareixença i perquè crec que la informació que ha 
compartit aquí serà molt rellevant en la discussió del 
projecte de llei, en les esmenes que hem de fer els 
grups parlamentaris. 

Bàsicament estem parlant dels articles 6, 7 i 8 del pro-
jecte de llei, eh?, que són els que regulen..., que in-
trodueixen aquests canvis, alguns d’específics per als 
casinos ubicats en centres recreatius turístics, per tant, 
específics per al projecte que s’està debatent, i d’altres 
d’àmbit més general.

Nosaltres ja mirarem la transcripció també de la inter-
venció perquè no hem pogut apuntar tots els aspectes, 
però, en tot cas, les referències de joc responsable les 
podem trobar, hi ha normativa; en podríem fer compa-
rativa, no? I, per tant, a partir d’aquí nosaltres articu-
larem esmenes, no?

Sí que hi han alguns elements que en el tràmit pre-
vi, quan es va fer l’exposició pública de l’avantprojec-
te de llei, van haver-hi algunes al·legacions, que algu-
nes s’han recollit en part, però que segurament s’han 
d’acabar de millorar, que és, per exemple, el tema dels 
menors. És a dir, aquí es diu que, literalment, «els me-

nors i les persones incapacitades no poden accedir a la 
pràctica». És a dir, una cosa és la pràctica i l’altra és 
accedir al lloc, eh? Per tant, aquí hem de mirar això 
com es podria polir, no?

Crec que hi ha una part de la llei que aquí s’haurien de 
fer esmenes, en el sentit que hi han algunes instrucci-
ons que es donen als titulars dels casinos que són facul-
tatives i que haurien de passar..., és a dir, el «poden», 
l’«estan facultats», en alguns casos, si no tots, però en 
tot cas hauríem de mirar quines d’aquestes s’han de 
convertir en obligatòries de control d’accés, eh?

I després aquí hi ha un aspecte que és important i que 
es relaciona una mica amb les intervencions anteriors, 
que és el fet, doncs, que es pugui veure, no?, l’article 
sisè, que diu: «Les àrees dedicades al joc es poden 
veure des d’altres zones d’un centre recreatiu turístic.» 
Per tant, això entra en contradicció amb el que vostè 
ens exposava. Però jo ho enllaço amb les intervenci-
ons d’aquest matí, que eren de representants del ter-
ritori, que parlaven que, de fet, al projecte, segons el 
seu punt de vista, el joc no havia de ser un element 
central, sinó que podia ser un element complementa-
ri, però que no havia de pivotar al voltant d’això, ens 
deien, no? Per tant, partint d’aquesta consideració, cre-
iem que l’article 6 pot ser molt més treballat i, per tant, 
anar més enllà del que es planteja.

I, finalment, un últim punt. Faig uns comentaris pre-
gunta però, en tot cas, després a la rèplica, doncs, 
complementi, si vol, i si en alguna cosa creu que es-
tem equivocats corregeixi, eh? Per tant, senti’s lliure. 
És el tema de l’article vuitè, els contractes de crèdit, 
no? Clar, si està parlant que havíem de mirar que no 
es poguessin fer servir targetes de crèdit, imaginem..., 
o sigui, ja directament contractes de crèdit, no? Aquí 
se’ns delega –i això ho vam veure en el debat de totali-
tat– per part del Govern, el fet que un dels públics ob-
jectius és el turisme asiàtic, el tema de com podrien..., 
és a dir, que el crèdit aquí es preveia com a substitut 
per les dificultats de traslladar diner aquí, no? Per tant, 
aquí s’han de buscar alternatives, o, en tot cas, establir 
majors mecanismes de protecció, perquè és evident 
que entra en contradicció.

I la darrera, darreríssima reflexió. Aquí hi haurà... 
Vostè diu: «Això pot portar molts cèntims, i després 
quant ens costarà en termes de despesa de salut públi-
ca», i ja no només en termes de despesa, sinó en costos 
socials, que van molt més enllà dels costos econòmics, 
no? I, per tant, aquí s’ha de mirar quin és l’equilibri. 
Els casinos paguen unes llicències i hi ha una tribu-
tació; per tant, una part d’aquestes llicències i això es 
podria vincular a un fons per a la promoció del joc 
responsable, que podria ser una manera de poder com-
pensar i, com a mínim en termes econòmics, que..., és 
complicat reduir-ho, eh?, en aquest terme només, en 
termes financers, però com a mínim que en això les 
externalitats negatives, parlant des d’un punt de vista 
més econòmic, les poguessin assumir financerament 
finançant aquests programes, com alguna vegada an-
teriorment s’havia plantejat.

Res més, gràcies, senyor president. I, doctora, gràcies 
per la compareixença. 
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El president

Gràcies a vostè, diputat, per la seva intervenció. Ara 
és el torn del Partit Socialista de Catalunya. Diputat, 
té vostè la paraula, diputat Sabaté.

Xavier Sabaté i Ibarz

Moltes gràcies, president. Gràcies, senyora Torrens, 
per la seva presència i per la seva intervenció tan in-
teressant. Vostè ha dit que les addiccions al joc es po-
drien equiparar a altres de legals, eh?, com l’alcohol o 
el tabac. Però a nivell terapèutic els efectes deuen ser 
els mateixos, no?, que les il·legals, vull dir. Deia que 
tenim un problema d’addicció i s’ha de tractar com si 
fos qualsevol altra, no? Ara, quin és el factor unifica-
dor? Perquè aquí no hi ha un producte físic, no?, que 
entri al cos. I, per tant, és un problema només, com 
vostè ha dit, o he entès, neuronal o del cervell? O hi 
ha algun altre factor d’integració social, o de proble-
mes familiars, d’integració social, laboral...? És a dir, 
al qui és un addicte al joc li hem de proporcionar tam-
bé un tractament a aquests efectes i no només física-
ment, d’una malaltia física, per entendre’ns? Això és 
el que..., perquè si és així potser que ens preparem 
també per tenir altres professionals que no siguin no-
més vostès, no?, els de la medicina, sinó també treba-
lladors socials.

Vostè diu: «La societat té el deure d’ajudar-los», i jo 
també ho crec. Però llavors hem de crear..., des dels 
serveis públics, no? Com estem a Catalunya? Ens en 
podria fer una pinzellada de si... Vostè creu que es-
tem preparats? I, per tant, també haurem de prepa-
rar-nos en un indret on, segons les estadístiques que 
té vostè..., que no sé si som un país equiparable a al-
tres països, ho suposo, no?, Catalunya, o juguem més 
o menys? Això m’agradaria també..., si vostè ens ho 
pot aclarir, perquè, sigui com sigui, no deu pujar 
massa ni baixar massa; devem estar en un mateix ni-
vell. Ja podem saber gairebé exactament..., si sabem 
el nombre de jugadors, doncs, sabrem el nombre de 
ludòpates, i si sabem el nombre de ludòpates hem de 
començar a preparar els serveis sanitaris i/o socials 
dels quals li parlava abans per solucionar o pal·liar 
aquest problema.

I si vostè ens diu, a més a més, que el ludòpata té al-
tres addiccions, o hi ha un tant per cent elevat que té 
altres addiccions, això vol dir que ens hem de preparar 
també per a persones multiaddictes i amb risc de suï-
cidi elevat? Quin tant per cent? Perquè jo ja vaig fer 
una pregunta –i segurament no al conseller adequat–, 
per escrit, dient quants suïcidis més es preveurien. Sé 
que va sobtar molt i va aparèixer en un mitjà de comu-
nicació, però veig que vostè ho corrobora. I, per tant, 
home, no estic content, perquè no vull que n’hi hagi, 
no?, però com a mínim que estiguem preparats també 
per a això, perquè jo realment crec que també és així. 
Tradicionalment ja s’ha pensat sempre que a tot arreu 
on hi ha casinos hi ha més risc de suïcidi.

Bé, i per últim, en fi, doncs, també pel que fa a la pu-
blicitat i a la prevenció, hem pres bona nota des del 
Grup Socialista de les seves recomanacions. I res més. 

Simplement, una última reflexió. Doctora, som poca 
cosa, no?, els humans, som molt vulnerables.

Res més, moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor diputat, per la seva intervenció. És el 
torn del Grup Parlamentari Popular, i pren la paraula, 
en nom del seu grup, el diputat Coto? (Pausa.) Enda-
vant, diputat, té la paraula.

José Antonio Coto Roquet

Gràcies, honorable senyor president. Senyores i senyors 
diputats... Agrair-li la seva compareixença en aques-
ta Comissió parlamentària d’Economia que analitza, 
doncs, els efectes que pot tenir en aquest cas Barcelona 
World en la salut de les persones, en el cas de la seva 
compareixença.

Nosaltres, des del Partit Popular Català, doncs, ate-
nem a totes les recomanacions que ha fet, a tots els 
riscos, amb relació al que pot passar amb aquest com-
plex, a la salut de les persones. Jo crec que hem d’in-
tentar, efectivament, aconseguir –i crec que és el desig 
de tots els d’aquesta cambra que estem en aquesta co-
missió parlamentària– que aquest complex afavoreixi 
la creació d’ocupació i, per tant, permeti mantenir Ca-
talunya i el conjunt d’Espanya com un pol turístic a 
nivell mundial. Però això no pot implicar, com vostè 
ha dit, doncs, danyar o posar més perill o més riscos 
a la salut de moltes persones que es veuen, dissorta-
dament, en la desgràcia de trobar-se en situacions de 
ludopatia.

Per tant, des del nostre grup estarem plenament ama-
tents a aquesta realitat. Crec que en el projecte de llei 
de l’impost també hem d’introduir..., i posteriorment, 
quan el complex de Barcelona World es situï a Tarra-
gona, hem de garantir posar les eines, els mecanismes 
suficients perquè això no passi, perquè no es generin 
problemes a la salut. És complicat, certament. Però 
crec que tota idea pràctica que vostè ens pugui donar, 
doncs, evidentment serà... 

És a dir, nosaltres entenem perfectament –vostè ho ha 
explicat molt bé– quines són les conseqüències que 
pot produir en les persones, però crec que ara mateix 
el que necessitem nosaltres, com a legislador, és: des 
del seu punt de vista, què podríem fer per evitar que 
això succeeixi a nivell tangible, és a dir, quines me-
sures a nivell tangible..., tenint en compte que crec 
que el complex, en una situació d’atur, de 800.000 
persones a Catalunya que volen i no poden treballar, 
després d’una crisi de sis anys..., és fonamental que 
qualsevol indústria, doncs, evidentment respectant la 
llei, pugui trobar-se a Catalunya i al conjunt d’Espa-
nya, perquè això afavoreix el nostre desenvolupament 
econòmic, però que això no danyi, evidentment, al-
tres aspectes. 

Per tant, li agrairé..., i el nostre grup recollirà i estic 
convençut que la resta de grups parlamentaris recolli-
rem totes aquelles mesures que facin, que garanteixin 
que no més persones pateixin aquest tipus de malal-
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ties com a conseqüència d’aquest complex turístic, i 
també del joc, que és Barcelona World.

Agrair-li la seva compareixença. Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat, per la seva intervenció. És l’hora de 
la diputada Grau, en nom del seu grup parlamentari, 
Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa; diputada, té la paraula.

Hortènsia Grau Juan 

Gràcies, president. Gràcies, doctora, per l’exposició 
que ens ha fet i en la qual coincideixo molt, en les se-
ves reflexions. A part d’unes reflexions, voldria fer al-
gunes preguntes concretes.

Vostè està a la unitat d’addiccions de l’Hospital del 
Mar, però ens consta o sabem que, malgrat que hi ha 
casinos a altres demarcacions, aquestes unitats dins de 
la sanitat pública, del sistema de salut públic, no estan 
esteses. Voldria que m’ho corroborés.

Vostè ha fet esment d’un estudi, que realment són les 
últimes dades que tenim, i ho dic..., que és l’estudi del 
2008 que es va fer, amb una enquesta molt seriosa, dins 
del programa de Joc responsable, que depenia d’un 
acord entre el Departament d’Interior i el Departament 
de Salut –hi ha aquí les fotos, quan es va signar. Fruit 
d’aquest programa hi havia un acord i es va fer aquest 
estudi, amb enquestes, i podíem tenir dades de real-
ment, diguéssim, la magnitud de la tragèdia. El proble-
ma és que ara..., aquest estudi és del 2008, estem ini-
ciant el 2014, entremig han passat sis anys en què s’ha 
desenvolupat el joc online moltíssim. I, tal com diuen 
les associacions d’addictes al joc online, encara afavo-
reix més l’addicció al joc, i sobretot de població jove, 
perquè hi ha la il·lusió de recuperació, perquè el diner 
no es gasta en metàl·lic, sinó en plàstic, etcètera. Per 
tant, volia també que ens digués..., sobre això.

I ja entrant en el projecte en concret, miri, ens pre-
ocupa molt, com deia el senyor Aragonès, primer, 
que s’hagi introduït tot un canvi normatiu de legisla-
ció sectorial, com és la legislació de joc, en la llei del 
CRT, en la llei que va fer possible el Port Aventura. 
Vull dir, és com un nyap, ho trobem una mica nyap 
jurídic. Però és que, a part, tota la normativa que s’hi 
introdueix de joc està feta a mida perquè vulnera al-
tres normatives de joc que s’apliquen a altres opera-
dors, com, per exemple, el tema que es vegin els llocs 
des de fora se li eximeix al projecte Barcelona World, 
mentre altres operadors ho tenen prohibit; o el tema 
de prohibits, d’autoprohibits, que, com molt bé tam-
bé deia ara el senyor Aragonès, aquí es diu «podran 
requerir». No, no, el tema de prohibits és que «han de 
requerir». I aquí l’únic que els obliga a requerir són els 
dels blanqueigs, però no el tema de prohibits.

I encara li dic –no sé si vostè ho coneix, però, si no, 
ja li ho dic–: aquest és el tercer esborrany, perquè el 
primer esborrany encara era molt més fort. El primer 
esborrany i el segon es van haver de tombar perquè 
el Consell de Treball Econòmic i Social i el Departa-

ment de Benestar i Família, amb molt bon criteri, van 
dir que hi havia elements que no hi havia per on aga-
far-los, com tot el tema de menors i l’accés de prohi-
bits. Llavors, jo veig que hi ha un principi de discrimi-
nació en el tema dels operadors.

I hi ha tres o quatre coses, i que aquí jo crec que hem 
de modificar, que xoquen inclús amb la normativa, no 
només espanyola, que és per exemple l’accés al joc a 
crèdit. L’accés al joc a crèdit amb la Llei del joc queda 
terminantment prohibit. I, a més, crec que vostès te-
nen estudis fets que quan es permet jugar a crèdit, no?, 
hi ha la il·lusió de la recuperació i, per tant, és un joc 
molt més addictiu.

També ens preocupa moltíssim el tema dels prohibits, 
no? Diu, regularan, però «si algun prohibit o algun 
menor guanya...» Per tant, la mateixa llei ja no dóna 
garanties que això es pugui controlar. Igual que el te-
ma que les màquines C –les màquines de tipus C– es 
puguin introduir en tot el complex, i això ens preo-
cupa molt perquè el complex és també Port Aventu-
ra. I Port Aventura és un turisme familiar, que jo deia 
aquest dematí i continuo dient que difícilment casa un 
model de turisme familiar amb un model de turisme 
de joc.

També ens preocupa que del joc responsable només 
l’article 9, a la lletra h, faci un petit esment. Llavors, 
jo li pregunto: en aquests moments, quines accions 
es porten de joc responsable? Perquè sabem que des 
del 2010 es va anul·lar l’Observatori del Joc, es va 
acabar el programa, es van acabar les accions que 
es feien als instituts, a les escoles. Voldríem saber 
si el programa Sanitat respon, vint-i-quatre hores, 
continua vigent, aquell programa que hi havia dins 
del Joc responsable, en què una persona amb addic-
ció podia trucar. Voldríem saber també quins ajuts, 
quins suports..., i vostès, que treballen o suposo que 
treballen amb els grups d’ajuda mútua i les entitats 
o les associacions d’addictes..., quin suport hi ha 
des de l’Administració, sigui el Departament d’Eco-
nomia, sigui el d’Interior, sigui el Departament de 
Salut. Voldríem també saber, en els temes de pre-
venció, quines polítiques de prevenció s’estan fent, 
sobretot amb població de risc, és a dir, població in-
fantil i juvenil, sigui a través de les escoles, etcètera.

I també, per últim, voldríem saber si, comparant, vos-
tès tenen dades... Vull dir, han sortit articles a Las Ve-
gas, ha sortit alguna cosa més propera com pot ser 
Gorica, a la costa de l’Adriàtic, no? La relació..., o si-
gui, si en aquests llocs..., la relació entre l’augment de 
joc i el tema de desestructuració social, desestructura-
ció familiar, i, clar, tot això té uns costos, que aquests 
costos en aquest projecte no es comptabilitzen, perquè 
aquests costos són els que acabarem pagant entre tot-
hom, amb diner públic.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada, per la seva intervenció. Diputat 
Carrizosa, en nom del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, té vostè la paraula.
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Carlos Carrizosa Torres

Sí, gracias, presidente. Gracias por su comparecencia, 
doctora. La cuestión del juego tiene una cuestión, una 
connotación que tradicionalmente ha podido entron-
carse con la moral o con la diligencia propia del buen 
padre de familia, que no tiene que acudir a los sitios 
a gastar el dinero y a dilapidar el patrimonio. Pero, 
cuando se regula desde las administraciones el juego, 
esa concepción tradicional, que podría incluso afectar 
a la libertad de las personas, yo creo que merece que 
el legislador y que las administraciones se tomen en 
serio la cuestión del juego e introduzcan prohibiciones 
precisamente por razón de las enfermedades que están 
relacionadas con el juego, la ludopatía y otra serie de 
trastornos que usted nos ha explicado muy bien. Nos 
parece desde mi grupo, por tanto, que esa concepción 
antigua y que pudo estar entroncada casi con la moji-
gatería debe quedar desterrada y que es esta otra con-
cepción la que debe encaminar nuestra labor legisla-
tiva.

Pero dicho esto, entonces, parece como que debería-
mos, en base precisamente a la existencia de la ludo-
patía, atener dos tipos de prevenciones, una serían las 
advertencias y otra serían las prohibiciones. Nos pare-
ce que en el texto articulado no se garantiza suficien-
temente, como ya se ha dicho aquí por varios de los 
diputados que me han precedido en el uso de la pala-
bra, no se garantiza en absoluto que, por ejemplo, los 
menores no accedan a estos locales y otras cuestiones 
que se nos han desgranado aquí.

Yo querría preguntarle a usted si le parece que, más 
allá de las prevenciones estas del juego responsable, 
del artículo 9.h, que apenas están esbozadas, la ley no 
debería contemplar una completa lista de advertencias 
en forma de formulario que debieran cumplimentar 
las personas, incluso a lo mejor haciéndoles..., igual 
que cuando hay en una cajetilla de tabaco la leyenda 
«el tabaco mata», si se les puede advertir de que el 
propio sonido que hay en el local «sirve a usted pa-
ra distraerle», destripar un poquito los mecanismos 
psiquiátricos o psicológicos que coadyuvan a que una 
persona se vea inmersa en el juego y que, digamos, no 
sea dueña del todo de sus actos. Si le parece que en 
todos los centros en los que se juega se deberían tener 
más presente todas las indicaciones médicas, el fun-
cionamiento de la psique humana en estas cuestiones, 
y si cree que esto debería constar de forma más, diga-
mos, precisa y pormenorizada en el texto legal o en un 
reglamento futuro.

En cuanto al crédito, yo quisiera decir que desde mi 
grupo estamos absolutamente en contra de que se dé 
crédito a los jugadores, porque, aparte de que se nos 
explican las razones médicas de la incertidumbre o la 
falta de dinero, la ilusión de la recuperación que pue-
de promover el juego, hemos conocido directamente 
personas que han sido casi objeto de estafas con las 
cuestiones del crédito, que se les ha obligado a firmar 
pagarés o letras de cambio en blanco y luego han si-
do ejecutadas por las..., claro que no en centros lega-
les, pero sí que conocemos casos de personas que han 
comprometido su patrimonio firmando letras y che-
ques en blanco que luego se han ejecutado haciendo 

ver que eran meros créditos y que no tenían relación 
ninguna con el juego. Por lo tanto, esto sí que parece 
una medida de protección básica de las personas.

También le quería preguntar si considera que debe ha-
ber una distinción específica entre la protección de los 
enfermos y la protección de aquellos que queremos 
que no caigan. Si puede haber algún tipo de cautela 
encaminada no a la protección de los enfermos, sino 
directamente encaminada al jugador, que esté avisado 
de los riesgos del juego.

Nada más.

El president

Gràcies, diputat, per la seva intervenció. La diputada 
Vallet té, en nom de les CUP, la següent paraula.

Isabel Vallet Sànchez

Hola, bona tarda. Primer de res, doncs, agrair les con-
sideracions de la senyora Marta Torrens.

Nosaltres estem d’acord bàsicament amb tot el que 
s’ha exposat. De fet, no entenem, no?, que amb uns 
efectes o amb unes consideracions tan greus sobre la 
salut pública i tan greus sobre les addiccions, doncs, 
realment es vulgui tirar endavant aquest projecte, con-
siderant que el tema de la salut pública és un més dels 
temes o dels greuges que suposarà el projecte en si.

D’altra banda, s’ha dit aquí, pel que vostè estava ex-
plicant del joc responsable, s’ha dit per part d’Esquer-
ra Republicana que bàsicament, en el que feia referèn-
cia al joc responsable, són els articles 6 a 8 de la llei, 
aquests articles són els que d’alguna manera tracten 
sobre els estímuls i sobre com intentem, doncs, inhibir 
que aquesta gent que ja és addicta, doncs, encara ho 
sigui més, pugi en el grau d’addicció, com ha dit vostè. 

Nosaltres hem detectat algunes coses que són fla-
grants de cara que això no es produeixi: és el fet que 
s’autoritzarà la pràctica de jocs i apostes als centres 
recreatius; el fet que –ja s’ha dit– les àrees de joc no 
estaran aïllades, sinó que es podran veure des d’altres 
zones; el fet que es permetrà que les màquines facin 
pampallugues, a més a més, lluminoses i soroll, cosa 
bastant clau per als estímuls –a més, és l’exemple que 
vostè explicava–; s’autoritzarà no només el tema dels 
caixers automàtics, sinó el crèdit, i, a més, se n’ha do-
nat aquí l’explicació: l’explicació finalment és que un 
dels grans targets de Barcelona World seran els cre-
ueristes que en teoria amarraran al port de Tarrago-
na, que possiblement seran internacionals i que òb-
viament hi haurà accés al crèdit i hi hauran caixers 
automàtics perquè es farà servir el plàstic com a mitjà 
de pagament. 

I, per últim, nosaltres entenem també que la rebaixa 
del tipus impositiu dels casinos..., que fins ara fluctua-
va segons els ingressos entre el 20 i el 55 per cent.

Per tant, totes aquestes diferents coses entenem que 
formen part del mínim nucli que s’hauria de retirar de 
la llei perquè la llei fos mínimament sensata. En tot 
cas, entenem que no n’hi ha prou, i fem al·lusió a unes 
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paraules que ha dit vostè. Vostè ha dit: «Si no hi ha 
joc, no hi ha addicte.» En tot cas, joc ja existeix, per-
què de fet Tarragona ja té un casino. Nosaltres hi afe-
giríem: «Si no hi ha més joc, no hi han més addictes.» 

I, per tant, si el que es vol és intentar prevenir les ad-
diccions, no hi contribuïm generant més macrocom-
plexos de joc, perquè, tot i que es digui que serà el 
joc una cosa secundària, el cert és que hi hauran –per 
les informacions que tenim– quinze mil màquines es-
curabutxaques, que no és poca cosa. I si estem equi-
vocats en les informacions, que aquestes són les que 
tenim i les tenim per la premsa, informin llavors com 
toca aquest Parlament i podrem donar dades amb més 
coneixement.

En tot cas, abans el senyor Sabaté feia esment de quins 
eren els percentatges d’addicció. Al Principat de Cata-
lunya, pel que nosaltres sabem, entre el 2,8 per cent i 
el 3,5 per cent de la població té problemes d’addicció 
al joc. A més a més, s’ha comentat que els programes 
de sensibilització que existien majoritàriament s’han 
tancat; de les unitats que estan operatives destaquem 
la de Bellvitge, on hi han sis professionals amb un ho-
rari de nou a dues del migdia, i amb un Observatori 
del Joc tancat. 

Per tant –i ara anant a la pregunta concreta–, atès que 
sí que hi ha fets que indiquen que el projecte Barcelo-
na World és perjudicial a efectes d’addicció i, per tant, 
a efectes de salut pública, quins interessos, és a dir, 
poden... És que, clar, potser és una mica especulatiu, 
no?, fer-li aquesta pregunta. Però, en tot cas, considera 
que això respon als interessos de la societat? És a dir, 
els jocs, diguéssim, o la possibilitat de jugar, o el con-
cepte lúdic no està ja suficientment recollit al territori 
perquè un altre macroprojecte incideixi més en el fet 
del joc? 

Per altra banda, quina creu que serà la incidència de 
Barcelona World en l’afavoriment de la ludopatia? 
I, en tot cas, com creu que s’explica, doncs, que la Ge-
neralitat avali un projecte com aquest, en tot cas, quan 
és una mica forçar l’equilibri entre aquest projecte i, 
com hem dit nosaltres, la salut pública.

Li agafo una frase també que ha dit i que m’ha sobtat 
molt, que és la dels deu segons, no? Vostè ha comentat 
que els deu segons són el límit en el qual les màqui-
nes escurabutxaques han de donar premi o no. Nosal-
tres no creiem que el Govern hagi dedicat més de deu 
segons a reflexionar sobre la necessitat o no d’aquesta 
llei, cosa que ens sembla, doncs, bastant lamentable.

Gràcies.

El president

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els 
primers mots de la intervenció del president.) ...Con-
vergència i Unió. Té vostè la paraula, diputat.

Albert Batet i Canadell 

Doctora Torrens, un plaer, i moltes gràcies per la seva 
compareixença. Ens consta la bona feina a l’Hospital 
del Mar i de la seva unitat i la seva expertesa; per tant, 

valorem d’una forma molt positiva, doncs, la seva in-
tervenció en aquesta comissió, que té per obligació re-
dactar una modificació d’un projecte de llei del CRT, 
projecte de llei que es va redactar l’any 89, i que ara 
la voluntat d’agafar nous mercats i nous productes ens 
aboca a una modificació en aquest sentit. Agraïm..., i 
manifestem, doncs, que les seves consideracions seran 
preses en consideració per part d’aquests ponents i que 
intentarem de millorar el projecte, tal com ja vam dir 
en el debat de les esmenes a la totalitat, amb la qual 
cosa en surti una llei millor del que va entrar i més 
forta i més potent.

En tot cas, un parell de qüestions i un parell de con-
sideracions. Hem vist aquest matí amb la presència 
dels alcaldes i, per tant, del territori, a favor del pro-
jecte, i, a més a més, doncs, amb experts al voltant de 
l’àmbit del turisme i de la promoció turística..., amb la 
qual cosa queda clar que l’objectiu de la modificació 
de la llei no és posar el focus en la centralitat del joc. 
Aquesta no és la voluntat, l’element central ni el motor 
central, sinó que és un element complementari, que és 
possible aquest element complementari i compatible i 
que no afecta la marca pel que fa al turisme familiar,  
i que aquest nou producte va exclusivament i d’una 
forma molt important orientat a la captació de nous 
mercats, com és el mercat asiàtic.

En aquest sentit, les normes pel que fa al crèdit i a 
l’accessibilitat vénen emmarcades dintre aquest pro-
ducte de captació de turista asiàtic, en el qual, doncs, 
sembla que el joc és un dels elements indispensables 
per a la seva captació i per al seu àmbit.

El que a nosaltres ens agradaria manifestar, i entenem 
les seves aportacions –ja hem dit que les estudiarem i 
que intentarem, doncs, en aquest sentit millorar i ve-
hicular-ho d’una forma concreta–, és..., amb el que te-
nim actualment. És a dir, actualment tenim espais on 
l’oferta de joc ja fa que hi hagi un nivell d’addicció. 
És més, últims governs en els quals no tenia respon-
sabilitat el partit que represento aquí, Convergència 
i Unió, van aprovar màquines escurabutxaques alta-
ment agressives o superiors.

La meva pregunta seria: aquestes màquines escu-
rabutxaques que es van aprovar en el seu moment..., 
creu que no hi hauria un major control mitjançant l’eix 
del casino, l’eix d’un establiment on hi han unes nor-
mes reguladores que puguin fer-ho encabir i com a 
mínim poder controlar més pel que fa a les addicci-
ons, sinó que el marc d’aquests establiments del joc 
pot ser d’una major seguretat per tal de poder reduir 
les addiccions, que no pas d’altres, ja que en aquests 
moments ens trobem, doncs, a nivell d’internet, a ni-
vell de la televisió, a nivell de bars i espais on l’ac-
cessibilitat al joc és molt elevada? I si això podria ser 
un canal més d’accessibilitat, en tant que, sobre una 
anàlisi de joc a què vostè feia referència, es pot veure 
que la participació segons el tipus de joc a l’àmbit del 
casino és el més inferior, és un dels més inferiors, que 
arriba al 2,7 per cent, quan les loteries, les travesses, 
les màquines recreatives, el bingo, etcètera, són espais 
més elevats, no?, i centrar l’aspecte del casino respecte 
als altres àmbits. Si és que això, el casino, al ser més 
regulat, no pot ser un espai millor per tal de poder re-
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duir i controlar les addiccions i les persones que hi pu-
guin haver en aquests termes d’una forma concreta.

Nosaltres entenem que no necessàriament per un in-
crement de l’oferta, si és controlada, regulada i esta-
blerta, hi pot haver un increment de les addiccions. 
Actualment, fruit dels diferents canals que hi ha, de 
televisió, d’internet, o dels bars, en aquest sentit, amb 
màquines altament agressives, aprovades amb governs 
anteriors, ja hi ha una accessibilitat molt elevada i que 
aquí es podria regular d’una forma concreta, no? I va-
gi per endavant també la nostra voluntat concreta de 
no..., dividir i segmentar d’una forma concreta, que en 
els parcs temàtics i en els altres espais i equipaments 
que tenen la centralitat del projecte prohibir totalment 
l’ús del joc i que això no pugui ser possible, perquè 
això sí que podria ser en detriment del projecte i de la 
marca i del turisme familiar en aquest sentit.

Moltes gràcies, i vagi amb antelació, doncs, l’agraï-
ment per les seves aportacions.

El president

Gràcies per la seva intervenció. Ara és el torn de res-
posta, doctora. Té vostè set minuts i mig per respon-
dre a tot això, però no dubtem de la seva capacitat de 
síntesi, que ho farà magníficament bé.

Marta Torrens Melich

Vejam, comencem per la primera. Estic totalment 
d’acord que els llocs que jo penso que no encaixen des 
d’una perspectiva del coneixement científic i de l’alt 
risc d’addicció són a l’article 6. El risc de visibilitat, 
això que es poden veure des d’altres zones, evident-
ment jo penso que han de ser espais aïllats d’altres 
usos, sense visibilitat des de fora per evitar els estí-
muls visuals i amb una intensitat dels sons que eviti 
els estímuls auditius des de fora. 

O sigui, i després, en l’article 7.a, per descomptat, el 
risc d’entrada de menors i de jugadors autoexclosos. 
O sigui, els titulars no han d’estar facultats, sinó que 
ha de ser obligatori, sota la meva perspectiva de pre-
venció de riscos addictius, requerir la identificació tant 
dels menors com de tothom, perquè és l’única manera 
d’evitar que les persones excloses i les persones de risc 
hi puguin entrar. Això seria la meva perspectiva.

Després, hi insisteixo, en el punt 1.b, també de l’arti-
cle 7, doncs, fer espais aïllats d’altres usos, eh?, i sen-
se visibilitat, i necessitat d’identificar adequadament. 
Aquests serien d’alguna manera els punts més impor-
tants per mi del que jo he llegit de l’article 7; o sigui, 
els espais aïllats, sense visibilitats, controlant la in-
tensitat dels sons i amb obligatorietat de requerir la 
identificació.

Quant al punt 8, evidentment, prohibir els contractes 
de crèdit destinats a la realització d’activitats de jocs. 
Vull dir, aquest seria l’altre punt per mi clau, d’acord 
amb tot el que tenim dit.

I, després, l’obligatorietat d’aplicar..., que seria en l’ar-
ticle 9, el punt h –el 9.h–, que parla del dret a rebre la 
informació, doncs, és dret per part de l’usuari i obli-

gació per part de l’Administració d’aplicar-lo. Aquest 
seria l’altre punt en el qual jo faria èmfasi. Vull dir, no 
és només que hem de protegir... I aquí empalmo una 
mica..., vaig una mica... Però no és només que l’usuari 
ha de saber el que ha de fer. Vejam, tots sabem que el 
tabac és molt dolent, no cal que ho posi a les caixetes, 
i, en canvi, l’única manera d’abaixar en aquest país i 
en la resta del món el consum de tabac ha sigut prohi-
bint la seva utilització en alguns espais, per molt que 
les caixetes de tabac vinguessin amb tots els anuncis. 
Vull dir, la informació no vol dir necessàriament que 
la gent en faci cas, ni molt menys; desgraciadament és 
així. Amb la qual cosa, en aquest sentit, jo seria més 
contundent. És veritat que probablement tingui el bi-
aix de tractar amb malalts addictes, i els ben asseguro 
que un ho veu molt clar quan té aquests malalts al da-
vant. No, vull dir, els hem de protegir perquè són ma-
lalts, i és una funció nostra protegir-los.

Quant al risc de suïcidi, que em preguntaven des del 
PSC, vejam, primer, és una malaltia del sistema ner-
viós central amb greus complicacions socials, però on 
s’origina és en el mateix lloc que s’origina –i això ho 
sabem molt bé en els darrers anys, precisament per les 
noves tècniques de neuroimatge–..., al malalt addicte 
se li alteren els mateixos circuits –a l’addicte al joc– 
que a l’addicte a l’heroïna o que a l’addicte a l’alco-
hol –els mateixos circuits. Això és una cosa que en 
aquests moments la podem donar per sabuda. Vull dir, 
és una evidència científica que ha fet que abans dèiem, 
fins fa relativament poc, mentre encara estàvem dis-
cutint..., de l’addicció al joc en dèiem «joc patològic», 
«jugadors de risc», dèiem «ludopatia». I dèiem que es-
tava classificat dintre de les malalties mentals, en les 
grans classificacions, en els trastorns de l’impuls, com 
l’addicció a les compres... No, avui en dia sabem que 
estan classificats igual que l’alcoholisme, que l’addic-
ció a la cocaïna, que l’addicció al tabac o l’addicció a 
l’heroïna. Estan en el mateix lloc. Una altra cosa és la 
gent que no pot controlar les compres, la gent que no 
pot controlar internet. Això encara no ho sabem. Però 
l’addicció al joc es mou exactament igual que l’addic-
ció amb substància.

Llavors, què és el que desencadena les ganes de con-
sumir? Els estímuls ambientals. Per això és tan im-
portant l’ambient aquí, perquè ja sabíem que l’addicte 
a l’heroïna si veia el traficant se li despertaven les ga-
nes. Però és que a l’addicte al joc només sentint tam-
bé se li desperten les ganes. És exactament el mateix 
i és una malaltia basada neurobiològicament en uns 
circuits molt determinats, que són els que fan que, a 
més, no pugui controlar. Vull dir, el malalt no és que 
no vulgui, és que no pot. Vull dir, és un malalt que no 
pot controlar la seva acció, malgrat que hagi perdut la 
família, hagi perdut els fills, ho hagi perdut tot i s’ha-
gi embarrancat, hagi delinquit per aconseguir diners. 
Això per deixar-ho... Llavors, el risc de suïcidi és al 
voltant del 30 per cent, com a dades que sabem, eh?

Aleshores, empalmant..., perquè vaig molt malament 
de temps –aquí em tenen molt controlada. Les pràcti-
ques de disminuir el risc d’addicció, no? –això venia 
des del Partit Popular–, i tot el que seria posar pràc-
tiques per disminuir. Jo penso que això..., ja les hem 
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anat dient, però les podem, si un cas després, fora de 
temps, ja...

I quant a la possibilitat que això compensaria molt 
guanyar llocs de treball. Vejam, quan parlem d’ad-
diccions –i jo, hi insisteixo, estic esbiaixada pel tema, 
però ho estic i aquesta és la meva tradició–, tampoc 
ens plantegem que per guanyar més llocs de treball..., 
també posem el crit al cel amb una altra addicció com 
era el cultiu de cànnabis a Rasquera. És exactament 
el mateix des d’aquesta perspectiva. És així. Vull dir, 
tan addictiva és una cosa com una altra. Una altra cosa 
és que les lleis vagin per un cantó o per un altre, però 
tan addictiva és, com a conducta, una cosa com l’altra. 
Ho dic perquè, bé, posem-ho en aquest context, eh? 
Aquest és el context.

Aleshores, en aquest sentit sí que és veritat que hem 
de disminuir les coses que puguin facilitar-ho. Lla-
vors, en aquest sentit, hem de disminuir, doncs... No 
és el mateix jugar a la loteria perquè el joc..., o sigui, 
el que dèiem abans, tots aquells jocs que fan que la re-
compensa sigui molt més llarga enganxen menys, te-
nen molt menys risc d’addicció; tots aquells jocs que 
fan que la recompensa no sigui en cèntims enganxen 
menys, tenen menys risc d’addicció. Vull dir, els jocs 
que hi han ara..., sabeu que hi ha molta gent que ju-
ga, però, per això, és un dels problemes en alguns jocs 
d’internet, és més estar a internet que no pas l’addicció 
al joc pròpiament dita, perquè els que no recuperen en 
cèntims tenen una capacitat d’addicció molt més bai-
xa. Vull dir que sabem que hi han possibilitats en els 
jocs diferents i que els jocs que enganxen i que creen 
ludopatia són els que hi han cèntims, que es recupe-
ren..., o sigui, que hi ha la possibilitat de guanyar im-
mediatament.

També val a dir que un dels problemes pels quals..., 
i aquí, anant posant al dia les estadístiques, un dels 
motius en aquests moments que fa que hi hagi més 
gent en consum és, per una banda, tot el desenvo-
lupament de les addiccions online, dels jocs online, 
que ja s’han comentat, que ha sigut en els darrers 
anys, després que s’havia fet l’estadística, d’acord?, 
i per això sabem que en aquests moments n’hi han 
més. Això, per una banda, o sigui, el desenvolupa-
ment del... 

Però també hi ha un altre punt important que ha fet 
que hi hagin més problemes de joc, que és la crisi eco-
nòmica. Perquè hi ha molta gent que juga per acon-
seguir guanyar com sigui. Vull dir, hi ha molta més 
gent, que aquest també és un dels desencadenants de 
gent que no hauria arribat a jugar, però que ara, per 
dir-ho en castellà, de perdidos al río. Vull dir que això 
també és un dels factors que també hem de tenir pre-
sents, i que són complicacions, si tornem a l’anterior, 
a la conducta, però són complicacions que es donen 
quan hi ha més pressió social perquè apareguin.

Aleshores... Quant em queda? Molt poquet... 

El president

Fa temps que no li’n queda res.

Marta Torrens Melich

Ah, ja fa temps. Doncs, llavors, ja no puc continuar?

El president

Sí, pot dir alguna coseta més, però...

Marta Torrens Melich

Puc dir alguna altra coseta. Vejam, sí que sabem, amb 
estudis, que quan es posen llocs de joc, els estudis ens 
demostren, en altres països fets, que augmenta la po-
blació d’addictes en un 50 per cent, al voltant, que no 
vol dir que... O sigui, llavors hi ha discussió si ja hi vi-
vien o s’hi queden a viure, eh? Això és un dels temes 
que no estan clars amb les evidències que tenim. He 
anat mirant els estudis i no està clar si és que la gent 
que ja hi era allà s’hi enganxa, els que tenien predis-
posició segur, però és un efecte atractiu per als que 
són de fora. I això sí que hi han estudis que clarament 
demostren un increment de la població al voltant.

I gràcies per haver-me donat una mica més de temps.

El president

Gràcies a vostè, doctora, per la seva intervenció, que 
ha estat d’extraordinari interès i de gran qualitat. Res-
to a la seva disposició per a tot allò que vulgui afegir 
de més, qualsevol nota que vostè vulgui enviar, do-
cument que vulgui enviar, estem oberts. Però el Re-
glament del Parlament, doctora, és com és; tenim el 
temps que tenim. Moltes gràcies per la seva presència; 
ha estat de molta utilitat.

No aturem el treball de la comissió, perquè tenim 
aquí, crec, els propers compareixents. És així? (Pau-
sa.) I seguirem immediatament, després d’acomiadar 
la doctora Torrens.

La sessió se suspèn a dos quarts de sis de la tarda i cinc 
minuts i es reprèn a dos quarts de sis de la tarda i set mi-
nuts.

El president

Senyores i senyors diputats, seguim els treballs de la 
comissió.

Compareixença
d’una representació de l’Institut d’Experts 
en Prevenció de Blanqueig de Capitals i 
Finançament del Terrorisme, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre 
centres recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, 
comerç i joc (tram. 353-00287/10)

Ho fem donant la benvinguda als nostres nous com-
pareixents. Són concretament –i els saludem– el se-
nyor Josep Maria Canyelles –senyor Canyelles, molt 
benvingut–, expert en responsabilitat social corpora-
tiva, i dos representants d’Inblac, el seu vicepresident, 
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el senyor Joaquín Mena, i el seu secretari, el senyor 
Francisco Bonatti. Siguin vostès també molt benvin-
guts als treballs de la comissió.

Si els sembla..., preferència per començar? (Pausa.) Si 
els sembla, fem..., ja que comencen vostès, recordin, 
set minuts i mig màxim –set minuts i mig màxim–, 
perquè repartiran la intervenció. Després vostè, quin-
ze minuts màxim. I a l’hora de la intervenció ho farem 
–la segona– a l’inrevés, eh?, tancaran vostès i comen-
çarà el senyor Canyelles. Comença el senyor Mena o 
el senyor Bonatti? (Pausa.) Doncs, vinga, senyor Bo-
natti, directament al gra.

Francisco Bonatti (secretari de l’Institut 
d’Experts en Prevenció de Blanqueig de 
Capitals i Finançament del Terrorisme)

Molt bona tarda a tothom i moltes gràcies per convi-
dar-nos a participar en aquesta comissió. Seré molt 
breu. Jo avui no havia d’estar aquí, hi havia d’estar el 
senyor Víctor Altimira, que és el president de l’associ-
ació. Afortunadament per a ell, ha sigut pare aquesta 
setmana i no hi ha pogut assistir perquè està amb la 
seva nena, i he vingut jo.

Només comentar-vos que Inblac és l’única associació 
que hi ha a nivell de tot el territori espanyol que aglu-
tina els experts externs en prevenció de blanqueig, que 
vol dir que aglutina tots aquells professionals del sec-
tor de la prevenció de blanqueig que donen serveis de 
suport, assessorament o implementació de programes 
de prevenció als subjectes obligats, més investigadors 
universitaris, docents i oficials de compliment de pre-
venció de blanqueig dintre de les empreses o subjec-
tes obligats. Els reunim a tots. Intentem una mica fo-
mentar el coneixement per part dels subjectes obligats 
i de la societat en general de la Llei de prevenció de 
blanqueig de capital, de la lluita contra el blanqueig i 
contra el finançament al terrorisme. I estem encantats 
d’estar aquí i col·laborar en tot allò que sigui necessari 
a l’hora d’elaborar aquesta llei o a l’hora d’assessorar 
els grups respecte a qualsevol aspecte del món de la 
prevenció del blanqueig de capitals.

Jo li passo la paraula a Joaquín Mena, que és el vice-
president, que va elaborar un document, que es va fer 
arribar als grups parlamentaris, i també és una mica el 
que ha fet l’estudi de la normativa i pot donar una opi-
nió ponderada per part d’Inblac.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Bonatti, per la seva intervenció. Lògi-
cament, senyor Mena, té temps fins a quinze minuts. 
(Veus de fons.) Sí, vostè, miri, s’ha de guiar per aquí i 
ja ho veurà, a partir d’aquí; en portem un i vint-i-un; 
quinze màxim. Té vostè la paraula.

Joaquín Mena (vicepresident de l’Institut 
d’Experts en Prevenció de Blanqueig de 
Capitals i Finançament del Terrorisme)

Vale, buenas tardes. Muchas gracias por acogernos y 
por invitarnos a decirles nuestras opiniones, que espe-
ro –es nuestra intención– que les puedan ser positivas.

La razón de dirigirnos a ustedes, cuando vimos el pro-
yecto, pues, fue que básicamente el tema de preven-
ción de blanqueo de capitales lo vimos así, como muy 
de pasada; solamente se hablaba en el punto de coger 
y tener la identificación del cliente en el casino en fun-
ción a las referencias de blanqueo de capitales, pero 
nada más, no se hablaba en la ley absolutamente nada 
más. Y en nuestra opinión, pues, bueno, creemos que 
deberían de por lo menos conocer en qué situación es-
tá todo el tema de prevención de blanqueo de capitales 
a nivel global, porque al final veremos que este pro-
yecto, esta entidad, pues, es una entidad lo suficiente-
mente importante como para tenerlo en cuenta.

Nosotros..., bueno, había preparado aquí una presenta-
ción, que después se la haré llegar en PDF, pero, bue-
no, en diez minutos, pues, no va a dar mucho tiempo. 
Pero, bueno, yendo un poco rápido, pues, tienen que 
tener ustedes en cuenta que estamos inmersos en una 
pugna global entre blanqueo de capital y el antiblan-
queo. Y entonces, en esa pugna global, pues, está todo 
el mundo puesto en el ámbito fiscal, el criminológico, 
la macroeconomía, los profesionales, y al final vemos 
como se junta el derecho, la política, la economía, y 
muchas veces estamos unos en el mismo sitio y no sa-
bemos exactamente cómo estamos y tal. Por eso yo 
utilizo la imagen del ying y el yang. Entonces, vemos 
que el blanqueo no es solamente un problema jurídi-
co, ni político, ni económico, y que solamente es com-
prensible y será eficaz si se aborda desde un punto de 
vista multidisciplinar. Y entonces vemos que todo esto 
se va complicando cada vez más.

A finales de los ochenta, en el año 89, el Grupo de 
Acción Financiera Internacional se creó, y España es 
miembro desde el año 94. Y se creó precisamente pa-
ra atajar todo el tema de lavado de dinero a nivel in-
ternacional. Y en el cual, pues, a través de ahí se pro-
pone la implantación de normas antiblanqueo, contra 
la financiación del terrorismo a nivel internacional, se 
evalúa el grado de cooperación de los estados en la 
lucha antiblanqueo y antifinanciación terrorista, y se 
desarrollan técnicas de antiblanqueo a partir de la de-
tección de métodos utilizados por los blanqueadores. 
Veremos que toda la legislación que existe actualmen-
te viene partiendo del GAFI y muchos de los términos 
y de los conceptos son a nivel global. O sea, no es por-
que lo hagamos bien en España, sino que simplemente 
es porque se hace en cualquier sitio.

Y llegamos a un punto en el que se propone la institu-
ción de la diligencia debida, es decir..., que consiste en 
exigir a los profesionales y empresarios susceptibles 
de ser utilizados en la cadena de blanqueo una inicia-
tiva de procesos para asegurarse de que las operacio-
nes que facilitan a sus clientes no encubren blanqueos, 
trasladando así al profesional la carga de la investiga-
ción que interesa al Estado.
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Entonces, ¿quiénes son los que son sujetos obliga-
dos? Pues, entre ellos están los casinos, como nota-
rios, abogados, muchísimos, como viene en la relación 
de sujetos obligados. Aquí aparece que se le obliga al 
profesional, a la empresa, a que tenga que tener eso en 
cuenta. Y, por ejemplo, vemos en la ley que se ve to-
do eso muy de pasada. No se dice expresamente que 
queremos que se cumpla esa norma, que es una norma 
ya no solamente que es una norma estatal, sino que es 
una norma a nivel ya global y que viene de las direc-
trices europeas y del GAFI, como ahora veremos.

Entonces, vamos a ver que, claro, en el tema de la lu-
cha contra el blanqueo de capitales hay dos sistemas: 
el sistema represivo penal o el sistema preventivo ad-
ministrativo. Nosotros estamos hablando del sistema 
administrativo preventivo, no estamos hablando de 
coger y de, cuando ya está el delito hecho, perseguir 
al delincuente, sino que lo que se pretende es que el 
blanqueo no tenga lugar. Y para ello se apuntan los 
sistemas, que son sistemas en los cuales hay que tener 
unas políticas de aceptación de clientes y de identifi-
cación de clientes, una política de gestión de riesgos, 
que también eso es importante, como veremos ahora, 
y un seguimiento continuo de la relación de negocios.

Entonces, ¿qué es lo que llama la atención también en 
este proyecto de ley? Bueno, el que se incluya el tema 
de los créditos. O sea, un casino es sujeto obligado, 
pero quien da crédito también es sujeto obligado. En-
tonces, si en el momento que se mezcla lo de los cré-
ditos, eso significa que tiene que cumplir toda la..., y 
ya veremos a ver si es una entidad financiera o no es 
entidad financiera. Les digo la cuestión desde el punto 
de vista únicamente y exclusivamente de prevención 
de blanqueo de capitales. Cualquier persona que dé un 
crédito es sujeto obligado de prevención de blanqueo 
de capitales; ya se entenderá con el Banco de España, 
con Consumo, con quien corresponda. Con lo cual, 
eso es bastante importante porque significa que ten-
dría que tener todas las obligaciones que intentaré re-
sumir a continuación.

Y, por otra parte, también son sujetos obligados, pues, 
eso, las personas responsables de la gestión y explota-
ción y comercialización de loterías u otros juegos de 
azar respecto a las operaciones de pago de premios, en 
las cuales entrarían los bingos, las tómbolas, en fin, y 
los casinos de juego en total.

De hecho, la legislación española se ha anticipado a 
la cuarta directiva, que se está estudiando el proyecto 
ahora, porque una de las cosas de la cuarta directiva te 
dice que se incluyan los juegos de azar, y cuando eso 
ya está incluido dentro de la legislación española, por 
lo menos en parte. De tal manera que vemos que el 
marco de referencia internacional, pues, son las cua-
renta recomendaciones del Grupo de Acción Finan-
ciera, la directiva comunitaria y, a nivel de España, la 
Ley 10/2010, que ahora hay un proyecto de reglamen-
to que se está estudiando; y, por otra parte, también 
colateralmente, el Código penal en el aspecto de la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas.

También tenemos que tener en cuenta que las com-
petencias gubernamentales, pues, son la Comisión de 

Prevención de Blanqueo de Capitales, que está dentro 
del Ministerio de Economía y Competitividad, que es-
tá a través del Tesoro, la Secretaría de la Comisión y 
el Sepblac, que es, digamos, el servicio ejecutivo que 
es al final el que trabaja todo este desarrollo. Y lo que 
verdaderamente al final le importa muchas veces a la 
gente es..., dice: «¿Quién me hace la inspección?» Mi-
ra, pues la inspección te la hace el Sepblac.

Aquí, del recorrido que hay, lo que tenemos que te-
ner en cuenta es que ahora, o sea, a principio de año, 
pues..., bueno, a finales del año, en diciembre, se apro-
bó ya en la Ley de transparencia y se hizo una modi-
ficación de la Ley de prevención de blanqueo de ca-
pitales, y ahora, entre el año 2014 y 2015, tiene que 
aprobarse el reglamento, que es inminente, una refor-
ma del Código penal, una aprobación de la cuarta di-
rectiva y diferentes connotaciones de leyes que tam-
bién se tienen que ver.

Un sujeto obligado tiene que tener un sistema de pro-
tección de blanqueo de capitales que contenga como 
mínimo lo siguiente: una estructura de sistema de pre-
vención, unas políticas y procedimientos de diligencia 
de vida de clientes, análisis y control de operaciones, 
comunicación de operaciones sospechosas al Sepblac, 
políticas y procedimientos respecto al personal y me-
didas de control interno.

Dentro de las políticas y dentro del sistema, como ha-
bíamos dicho antes, hay una cuestión que se llama «el 
enfoque basado en el riesgo», es decir, uno tiene que 
poner los sistemas en función del riesgo que tú vayas 
a tener dentro de tu empresa o dentro de tus clientes, 
con lo cual tú, en función de eso, cogerás y pondrás 
sistemas y se te podrá hacer responsable de lo que tú 
puedas hacer, en función de las medidas que hayas to-
mado en función del riesgo. Es un poco trabalenguas, 
pero es que lo mismo que ocurre para el sujeto obli-
gado ocurre para los estados. O sea, a los países el 
GAFI les dice que se legisle en función del riesgo que 
se tenga en el país y en función del que se tenga en... 
Y eso también es otra cuestión importante en el marco 
de esta ley.

De tal manera que, bueno, el riesgo, pues..., al final 
hay otra cuestión que también es importante saber, 
que es el apetito de riesgo. ¿Qué es el apetito de ries-
go? La cantidad de riesgo que un sujeto obligado es-
tá dispuesto a aceptar en la consecución de los obje-
tivos, sin saltarse las normas, ojo. Entonces, al final 
dices: «Bueno, pero nunca se sabe exactamente si lo 
hago bien o lo hago mal.» Pues, exactamente. Siempre 
tienes que tener una..., empezamos con los principios 
de gobernanza, de buen gobierno, gestión del riesgo 
y cumplimiento, que son el paradigma de hoy en día. 
¿Qué quiere decir eso? Pues que también el legislador 
lo tiene que tener en cuenta, qué apetito de riesgo va 
a tener.

En fin, dicho esto, pues, les voy a contar una serie de 
ejemplos de operaciones de riesgo de blanqueo de ca-
pitales de casinos de juego. ¿Por qué? Porque ahí exis-
te un catálogo de operaciones de riesgo de casinos he-
cho por la Comisión de Prevención de Blanqueo de 
Capitales en el que podremos ver a nivel general por 
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qué un casino en principio está catalogado de que es 
más riesgo de lo normal. Es decir, un casino en todo 
caso..., la premisa de existencia de riesgo es la opera-
ción concreta o el comportamiento observado y que 
no ha resultado coherente con el perfil del cliente, en 
función de las informaciones de que disponga el casi-
no, o con el tráfico o actividad usual o esporádica de 
este, en función de sus antecedentes operativos.

Entonces, pues, bueno, para que se hagan una idea de 
las operaciones de riesgo, existen relaciones. Todo es-
to ya está normalizado, o sea, no es cuestión que uno 
se lo invente; eso son documentos oficiales relacio-
nados con la identificación del jugador y uso de tes-
taferro como persona sobre la que existan dudas de 
que intente ingresar al casino, canjear fichas, recibir 
certificado de ganancias, o que el casino ordene una 
transferencia de ganancias a su favor con nombre fal-
so o aportando datos erróneos, y así, pues, hasta nue-
ve, relacionadas con las características de la operación 
o del comportamiento del cliente, o relacionadas con 
el comportamiento sospechoso de los empleados. Eso, 
a nivel español. A nivel internacional, pues, bueno, 
el GAFI, dentro de las actividades de los sectores de 
riesgo, puso en funcionamiento guías de casinos, de 
jurídicos, inmobiliarias, y entre ellas evidentemente la 
del juego.

Entonces, hay una serie de operaciones de riesgo de 
blanqueo. Eso, a nivel general. Pero ya, por el tiem-
po que me queda, me voy a ir directamente a lo que 
nos ocupa aquí. Es decir, en este proyecto lo que se 
está tratando es lo que internacionalmente se llama 
un casino-based tourism o junkets, es decir, los ca-
sinos junket o paquetes turísticos basados en el casi-
no, que se derivan de los programas de márquetin del 
casino. O sea, aquí, dentro de las actividades de un 
tour o de un casino que a la vez está vendiendo turis-
mo y que está haciendo paquetes, entonces, te vende 
todo eso en el paquete, y eso está catalogado dentro 
del GAFI como una de las operaciones de riesgo que 
hay que tener muy en cuenta a la hora de legislarlo. 
Es decir, pueden ser parte del casino u operadores in-
dependientes que tienen un contrato con el casino, lo 
puede hacer el propio casino. Son comunes en Amé-
rica y el Caribe y en Asia, pero en Europa no. Y su 
alcance en África, Oriente Medio y en Asia Central 
no está determinado.

Aparecen unas figuras como junkets representatives o 
agents, que sirven como agentes entre los departamen-
tos de márquetin del casino y jugadores premium pro-
bados. O sea, aquí muchas veces estamos hablando del 
pequeño, del que va ahí, pero es que muchos de estos 
casinos de lo que viven es de gente importante, clien-
tes VIP, que te lo traen, que te lo llevan... Yo no sé si 
han visto una película de Las Vegas que ponían hace 
poco, o..., en fin. Y entonces, bueno, te viene el negro, 
te lo pone en el avión, se gasta aquí todo el dinero que 
tenga que ver, y, bueno, ¿cómo pasa eso? Entonces, eso 
de momento en España no existe, pero, bueno, exis-
te en otros sitios. Tampoco digo yo que no tenga que 
existir. La cuestión es que si existe hay que ser cons-
cientes de lo que es y de las cuestiones que hay que te-
ner en cuenta.

Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Pues, bue-
no, hay que tener en cuenta que existen, según el GA-
FI, una serie de vulnerabilidades. Hay mucho mo-
vimiento de gente en los casinos, la regulación, y 
entonces... Y les leo textualmente lo que dice el GA-
FI respecto a la regulación de los junkets: «En los ca-
sos en que están fuertemente regulados los operadores 
junket, las jurisdicciones requieren que los operado-
res junket sean revisados, con licencia, y operar de 
acuerdo con las regulaciones, algunas con específicos 
controles de prevención de blanqueo de capitales que 
obliguen a los operadores junket a reportar operacio-
nes sospechosas por parte de sus jugadores.» Además, 
algunos marcos legales colocan responsabilidad de las 
actividades del junket en el operador de casinos por su 
licencia en el riesgo y tal. Me queda..., nada –nada–, 
ya. (Veus de fons.) Vale, pues...

El president

Pero le dejo a usted unos segundillos más.

Joaquín Mena

Bueno, simplemente que en la ley, pues, finalmente 
habría que, pues, poner... Y, en nuestra opinión, hacer 
una serie de referencias a la legislación que ya existe 
en el tema de prevención de blanqueo de capitales, o 
incluso añadirla, claro.

El president

Moltíssimes gràcies, senyor Mena, per la seva inter-
venció; encara s’hi havia de sumar la del senyor Bo-
natti, eh? Recordi que encara li quedaran set minuts, 
set minuts i mig per poder contestar les preguntes dels 
companys i les companyes de la comissió.

Compareixença
de Josep Maria Canyelles, expert en 
responsabilitat social corporativa, amb 
relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre 
centres recreatius turístics, i d’establiment 
de normes en matèria de tributació, 
comerç i joc (tram. 353-00269/10)

Ara és el torn del senyor Josep Maria Canyelles, ex-
pert en responsabilitat social corporativa. Senyor, té 
vostè la paraula; endavant.

Josep Maria Canyelles (expert en 
responsabilitat social corporativa)

Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda. Deixin-me d’en-
trada que els digui que parlar aquí des del punt de vis-
ta de la responsabilitat social no implica categoritzar 
des del punt de vista ètic la matèria de la qual s’està 
parlant, sinó que parlar de responsabilitat social vol 
dir ajudar a assegurar que les polítiques que surtin 
d’aquí puguin afavorir que les empreses, els opera-
dors vinculats puguin integrar d’una millor manera la 
gestió de la responsabilitat damunt dels impactes que 
tenen.
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Entre els moltíssims elements que aquí podrien entrar 
en joc, des d’impactes paisatgístics, consums hídrics, 
impacte econòmic en el territori, condicions laborals, 
riscos de bon govern, model turístic, aspectes de ludo-
patia, no acabaríem, són moltíssims els que impliquen 
la gestió de la responsabilitat, però, per tant, miraré 
de posar els focus clars i mirar de ser propositiu en al-
gun d’aquests temes. Deixin-me només quatre minuts 
potser per situar el context i després per entrar en una 
part més propositiva.

Quant a temes de contextualització, senzillament de 
cara a clarificar algun concepte, dir-los que quan par-
lem de responsabilitat social ens referim a la respon-
sabilitat que assumeix una empresa, un operador, una 
organització, en referència amb els impactes que ge-
nera la seva activitat, així com aquella coresponsabili-
tat que vol prendre en els afers comuns que afecten la 
sostenibilitat de la societat, del mercat, del medi ambi-
ent, etcètera. I, per tant, estem parlant d’empreses i or-
ganitzacions que aspiren d’alguna manera a una excel-
lència social. 

Quan parlem de responsabilitat deixin-me també que 
clarifiqui que estem parlant d’un compromís que és in-
tegral i integrat; integral perquè forma part del mo-
del d’empresa i integrat perquè forma part de la gestió, 
s’integra en la gestió d’aquesta organització. 

També per donar alguna pista sobre què entenem per 
responsabilitat en la seva visió moderna i vinculada a 
la gestió empresarial, deixin-me també –els ajudarà a 
situar els conceptes– que des d’un punt de vista meto-
dològic..., estem parlant d’un procés que implica que 
una empresa formalitza un compromís, estableix un 
compromís de caràcter ètic, busca la sostenibilitat res-
pecte als impactes en cinc vectors, impacte ambiental, 
impacte econòmic, impacte social, impacte laboral, 
temes de bon govern; implica –i això és important i 
significatiu– dialogar amb els grups d’interès per en-
tendre i per identificar quins són els temes rellevants 
en el marc de la seva gestió i a partir d’aquí poder de-
senvolupar les millors pràctiques, i finalment implica 
també rendir comptes en un marc de transparència.

Clar, fixin-se que he començat per aquí i estic parlant 
d’un enfocament que és empresarial, però aquí evi-
dentment estem en un context en el qual cal transpor-
tar aquesta reflexió en el marc d’un abordatge des de 
les polítiques públiques. I, en aquest sentit, dir-los que 
el debat sobre la regulació de la responsabilitat té una 
resposta generalment acceptada, i és que la respon-
sabilitat té caràcter voluntari, ja que altrament, si no, 
estaríem parlant de compliment legal. En tot cas, una 
cosa és si volem augmentar el límit legal, però si par-
lem de responsabilitat parlem d’un component de ca-
ràcter voluntari. Però sí que es pot regular, sense que 
perdi el seu sentit, tot allò que fa referència a l’obliga-
ció de transparència, que és un dels principis de la ma-
teixa responsabilitat. 

I, de fet, a Europa, molts països, i cada vegada més ar-
reu del món, ens trobarem que aquesta acabarà sent 
una obligació creixent perquè, a més a més, no forma 
part només d’un interès del regulador, sinó que és un 
interès del mercat en la mesura que els inversors ca-

da vegada valoren més la capacitat de comprendre els 
riscos de les inversions, els riscos de les empreses, per-
què la informació financera comunica moltes vegades 
més el passat dels resultats, és com mirar una empresa 
amb el retrovisor, mentre que de vegades els indicadors 
no financers comuniquen quins són els riscos que té 
aquesta empresa, quines són les oportunitats que està 
gestionant i, per tant, cap on va.

Per acabar de situar el tema del context, deixin-me 
també dir l’obvietat que a Catalunya el sector turístic 
és important, és una de les principals destinacions tu-
rístiques arreu del món, i que evidentment, com saben, 
el sector turístic i tots els subsectors vinculats, com ho 
serien, per exemple, tots els temes vinculats al joc i les 
apostes també, tenen un gran impacte en tots aquests 
àmbits que hem estat parlant. I és per això que han 
sorgit en els últims anys arreu del món moltes inicia-
tives; senzillament vull citar-ne dues que crec que són 
dues referències obligades.

Una és el Codi ètic mundial del turisme, promogut 
l’any 99 per l’Organització Mundial del Turisme, el 
qual, doncs, estableix qüestions com que el turisme 
és un instrument de desenvolupament personal i col-
lectiu, que és un factor de desenvolupament sosteni-
ble, que ha de contribuir en el patrimoni cultural de 
la humanitat, etcètera. I específicament també desta-
ca que el turisme és una activitat beneficiosa per als 
països i les comunitats de destinació, i que d’alguna 
manera les polítiques turístiques s’han d’organitzar de 
manera que contribueixin a millorar el nivell de vida 
de la població, que han de donar prioritat a la contrac-
tació del personal local o que han de facilitar la màxi-
ma transparència respecte als impactes que tenen en 
el territori. Això ho diu aquest Codi ètic mundial del 
turisme.

I una declaració de referència, la de Cape Town, tam-
bé estableix aspectes com que cal que la comunitat 
local s’involucri en les decisions que afecten espe-
cialment la mateixa comunitat, que el turisme ha de 
contribuir positivament a la conservació del patrimoni 
natural, o que, per exemple, ha d’oferir experiències 
en la relació dels turistes amb la població local que 
facin possible la comprensió d’aspectes culturals, so-
cials i mediambientals de la destinació, que han de fa-
cilitar l’accessibilitat de persones amb discapacitats o 
que han de tenir en compte les diferències culturals. 

Són aspectes que queden recollits en tota aquesta do-
cumentació, de la qual, doncs, d’alguna manera s’ex-
treu que les operacions, els grans projectes sobretot, 
però també qualsevol operador que estigui en el camp 
del turisme, haurien d’afavorir, i més si parlem d’una 
gran operació, tenir en compte una integració a l’en-
torn a través de mesures com el proveïment local, la 
contractació local, posar en valor els actius culturals, 
patrimonials, turístics de l’entorn, col·laborar en els 
reptes del territori, etcètera.

Deia tot això aquí una mica com a context, per poder 
situar el context, i permetin-me a continuació entrar 
en una part més propositiva, començant per alguna re-
flexió més genèrica i potser acabant en qüestions més 
concretes.
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Dir-los que Catalunya, i així ho estableix el mateix Pla 
estratègic del turisme, no és una destinació única, si-
nó que és una suma, s’entén com una suma de moltes 
destinacions. I el fet que sigui una suma de moltes des-
tinacions amb components molt diferents dóna tam-
bé l’oportunitat..., que és una línia que cada vegada hi 
ha més operadors i més agents que tenen interès a po-
der desenvolupar, en el sentit que un atribut compartit 
d’aquestes diferents destinacions que hi ha a Catalunya 
sigui uns atributs compartits vinculats no només a la 
qualitat, que seria un atribut molt clàssic i pràcticament 
necessari, sinó aspectes de sostenibilitat i responsabi-
litat. 

D’alguna manera, això ens portaria al fet que el nos-
tre país, Catalunya, té l’oportunitat d’esdevenir el que 
en diem «un territori socialment responsable», un país 
identificat de portes enfora pels valors de la respon-
sabilitat social, de l’ètica, la transparència, la sosteni-
bilitat. Pot semblar un repte ambiciós, però segur que 
lliga amb les aspiracions de la ciutadania i de moltes 
empreses compromeses, que creuen que el valor de la 
feina ben feta, que ens ha identificat a Catalunya des 
de sempre, també ha d’anar evolucionant, incorporant 
aquest atribut de la responsabilitat social davant els 
reptes que planteja la societat.

Per avançar cap a aquesta idea del país com a territo-
ri socialment responsable cal que moltes més empre-
ses, grans i petites, organitzacions públiques, socials, 
molts dels agents vagin incorporant la responsabilitat 
social. Però també cal que diferents sectors, i espe-
cialment aquells sectors que tenen un component es-
tratègic per al país, diguin-li sector..., des de l’agro-
alimentari, tecnològic, químic, etcètera, però molt 
específicament el turístic, incorporin un sentit avançat 
en la seva responsabilitat social. Si aquests sectors..., i 
poso sobretot en el context el sector turístic, no incor-
pora de manera avançada aquest sentit de la responsa-
bilitat com a sector i, per tant, tots els seus operadors 
i, per tant, aquelles grans inversions que estan de ma-
nera rellevant en el sector del turisme, difícilment Ca-
talunya podrà excel·lir en la generació d’aquest atribut 
com a país.

Mirin, és evident que cal fer, davant de projectes com 
aquest d’aquí, estudis ambientals, estudis econòmics. 
Això ho marquen les mateixes legislacions, vostès ho 
tenen molt clar; per tant, permetin-me que no hi inci-
deixi jo. Permetin-me, però, que faci referència a al-
guns aspectes que em sembla que sí que formen part 
més del desenvolupament posterior, formen part més 
de la gestió del dia a dia, i que potser a vegades per 
això no es tenen tant en compte. Posem més el focus 
en el moment de la construcció, en el moment de la re-
gulació, però no després en el dia a dia. I permetin-me 
que faci algunes propostes, a banda d’aquest marc més 
abstracte, si es vol, de país com a territori socialment 
responsable, algunes propostes concretes.

En la nostra opinió, caldria establir l’obligació de ren-
dició de comptes, segons estàndards internacionals, 
en els diferents vectors de la responsabilitat social, 
impactes econòmics –abans ho he dit–, ambientals, la-
borals, socials i bon govern, d’aquelles empreses que 
actuen especialment en l’activitat de jocs i apostes, i 

per extensió –ho dic per situar-ho en context– en to-
tes aquelles activitats especials per raó de la seva pe-
rillositat, risc social, ambiental, econòmic, laboral o 
de bon govern, eh? Ara aquí estem parlant d’una ma-
tèria concreta, però permetin-me que ho situï en con-
text. Són segurament alguns aspectes en els quals sí 
que tindria sentit que l’Administració pogués avançar 
aquesta lògica que la mateixa economia comporta que 
la rendició de comptes pugui entrar en aquest marc de 
transparència.

En segon lloc, aquest marc de rendició de comptes 
s’ha de basar en estàndards internacionals de caràc-
ter genèric, com existeixen, i com alguns països ja es-
tan imposant fins i tot per a empreses o de més de mil 
treballadors, o per a empreses públiques, o per a em-
preses cotitzades, etcètera. Però evidentment aquests 
estàndards internacionals cal desenvolupar-los a par-
tir de les especificitats del sector –turístic, joc– i del 
territori –Catalunya, Costa Daurada, etcètera. Així, 
d’alguna manera els grups d’interès del territori i el 
mateix Govern, per descomptat, haurien de tenir la ca-
pacitat de concretar quines són les principals expec-
tatives que té la societat respecte a aquesta activitat 
econòmica per tal de facilitar que es puguin anar de-
senvolupant les millors pràctiques. Tot plegat, no es-
tem parlant d’altra cosa que de concretar allò que de 
vegades se n’ha dit «accentuar el model de governança 
de les destinacions». Estem parlant d’això d’aquí, de 
fer possible en el dia a dia la governança de les desti-
nacions.

Una altra proposta encara. En el moment en què una 
empresa es postula per entrar en un sector especial-
ment regulat per raó del seu impacte, riscos, especial 
interès, etcètera, com seria el que aquí estem parlant, 
seria interessant que el contractant o els concessiona-
ris demanessin que els candidats expliquessin quin és 
el model de responsabilitat social que tenen i pensen 
portar a terme. Mirin, per casualitat, no és que tingui 
més rellevància, però avui al matí mateix he vist que 
el Govern d’Andorra, quan una empresa exterior vol 
entrar a actuar a Andorra, entre les divuit preguntes 
que els fa una és quin és el model de responsabilitat 
social que tindran. Dic: «Mira, és un exemple d’as-
pectes que amb tota normalitat, doncs, en molts altres 
llocs s’estan fent.»

Una altra proposta –no la desenvoluparé perquè crec 
que s’ha abordat molt–, que és tot el que fa referència 
al joc responsable, temes d’accessibilitat... En fi, hi ha 
algunes mesures que crec que ja s’han desenvolupat i, 
per tant, no hi entraré, tot i que les tinc aquí escrites. 
I també aquesta documentació els la deixaré.

I finalment el que és més difícil és entrar en aspec-
tes que potser no són tan subjectes a la regulació, però 
que d’alguna manera és important que sapiguem veu-
re com podem incentivar les polítiques públiques soft, 
eh?, per tant, no tant per la via de regulació, però sí 
d’incentivació, per tal que aquests operadors que hi 
hagi en el territori realment puguin entrar a gestionar 
aquesta responsabilitat per convicció i perquè vegin 
que realment els és interessant en el seu model empre-
sarial, no només per obligació legal. 
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Estaríem parlant de tema de formalització de compro-
misos, de sistemes de gestió de la pròpia responsabili-
tat i de l’ètica, sobretot tema de model de compres. És 
molt important el tema de les compres, perquè a ve-
gades ens podem trobar amb empreses que tenen uns 
models de qualitat, d’excel·lència, de salut i seguretat, 
de qualitat laboral excel·lent, però, en canvi, al llarg de 
la cadena de proveïment trobem veritables aberracions 
i incompliment d’aspectes que afecten drets humans i 
convenis de Nacions Unides.

Per tant, aquí sí que seria un tema molt important, en 
la rendició de comptes, demanar que es treballi la tra-
çabilitat al llarg de la cadena de proveïment, tema que 
és fonamental i més en operacions d’aquest tipus. Es-
taríem parlant, per tant, de fomentar codis ètics, per 
exemple, en aquestes empreses. Només posar com 
a exemple que una de les empreses que està allà en 
aquest moment, Port Aventura, doncs, per exemple, té 
un codi ètic a través del qual exigeix als proveïdors 
el compliment de les convencions fonamentals, per 
exemple, de l’OIT, l’Organització Internacional del 
Treball. Ho poso com a exemple que algunes empre-
ses ja estan fent tot això d’aquí, i, per tant, només és 
trobar la manera, en algun cas per la via normativa, 
en algun cas per la incentivació, d’assegurar que això 
d’aquí es faci.

Dues darreres reflexions, per anar ràpid, perquè el 
temps s’esgota. Torno a un sentit més ampli, però crec 
que molt important quan parlem de responsabilitat so-
cial, per no caure només en algunes matèries concretes. 
Dues idees volia transmetre. Mirin, i permetin-me... 
Mirin, si Port Aventura no hagués mostrat un sentit de 
la responsabilitat social gestionant com gestiona en te-
mes de responsabilitat, amb certs compromisos, trans-
parència, impactes positius en algunes matèries, etcè-
tera, avui l’operació de Barcelona World despertaria 
molts més recels entre els grups d’interès, i especial-
ment entre la ciutadania i els agents del territori. Dic 
això d’aquí perquè és molt important que quan una 
operació d’aquest tipus, de la magnitud que té, es fa bé 
això genera una legitimitat social que fa que, de cara a 
operacions futures, es minimitzin els costos de trans-
acció que suposa la desconfiança. 

Per tant, permetin-me que digui que una de les grans 
responsabilitats socials que té una operació d’aquest 
tipus i dels diferents operadors, i també dels matei-
xos legisladors, és que això surti molt bé perquè és la 
garantia que en l’economia es disminueixin costos de 
transacció futurs.

Una segona reflexió. Volia fer una cita també de la Co-
missió Europea, però me l’estalvio, ja els la passaré 
per escrit, amb referència a coses que estic dient. Una 
segona reflexió, també molt genèrica. Mirin, la soci-
etat cada cop és més madura i cada vegada més s’ha 
trencat la confiança, en gran mesura, de la ciutadania 
en empreses i també en administracions, amb motiu 
de la crisi i coses que han anat passant. I les grans 
companyies, i sobretot les grans operacions, han de 
saber guanyar la llicència social per operar, i això vol 
dir incorporar una certa visió pública o una certa visió 
de l’interès general. No n’hi ha prou només a pensar a 
fer diners. 

Dic això d’aquí perquè, fixin-s’hi, la responsabili-
tat social pressuposa el ple compliment del marc le-
gal; fins aquí segur que no estic dient res que pugui 
semblar estrany. Però un compliment socialment res-
ponsable hauria de tenir en compte no només el com-
pliment de l’articulat de la llei, sinó entendre quin és 
l’esperit de la llei. I una empresa socialment respon-
sable hauria de pretendre, per tant, no només complir 
amb el que diu la llei, sinó col·laborar a fer possible per 
a la societat allò subjacent en la intenció del legislador 
i, per extensió, de la societat. Saben, moltes vegades, 
vostès que feta la llei, feta la trampa, i que moltes ve-
gades el frau de llei suposa, complint la llei, com d’al-
guna manera burlar-la.

Per tant, entenem que, des de l’òptica de la responsa-
bilitat, una empresa responsable no només ha de com-
plir la llei, sinó allò que el legislador ha volgut i que 
d’alguna manera ha mirat de redactar allà. Sobretot 
quan un marc legal es modifica ad hoc, com és el cas, 
per facilitar una operació que pot tenir un gran interès 
per al país –no ho dubto–, és legítim que la societat 
esperi de les empreses que se’n beneficiaran un altís-
sim sentit de la responsabilitat social, que inclou la in-
tegració de valors socials i fins i tot públics en el seu 
funcionament. 

És per això que ens sembla que en una operació d’a-
quest tipus la integració de la responsabilitat social és 
un element estratègic, fonamental per al país, per als 
mateixos legisladors i per als mateixos operadors que 
hi haurà allà, amb una millor capacitat d’assegurar la 
seva reputació i d’assegurar la legitimitat davant dels 
grups d’interès.

Gràcies.

El president

Gràcies a vostè, senyor Canyelles, per la seva inter-
venció. És el torn dels grups parlamentaris. En primer 
lloc, pren la paraula, en nom d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, el diputat Pere Aragonès.

Pere Aragonès i Garcia

Gràcies, president. En primer lloc, donar la benvin-
guda i agrair la compareixença dels senyors Francis-
co Bonatti i Joaquín Mena, d’Inblac, i al senyor Josep 
Maria Canyelles, expert en responsabilitat social cor-
porativa. Començaré amb algunes preguntes per si ens 
poden, doncs, ampliar la informació i també, doncs, 
amb alguns comentaris de les propostes que han fet.

Respecte al que seria la prevenció del blanqueig de ca-
pitals, hem de partir d’un supòsit, que és lògic, és que 
aquest projecte de llei fa unes modificacions molt con-
cretes, però evidentment la resta de normativa relativa 
també al blanqueig de capitals s’aplica, és a dir, encara 
que no se’n faci menció expressa, si partim de la base, 
com no podia ser d’una altra manera, que la normati-
va, doncs, en matèria de blanqueig de capitals s’apli-
carà. Crec que, respecte al debat del projecte de llei 
i al treball que hem de fer nosaltres, hi han dos ele-
ments que hem de tenir en compte.
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En primer lloc, l’encaix del projecte que estem fent no 
només a la normativa existent, sinó en les tendències 
que poden haver-hi en normativa futura que ens pu-
gui vincular. I en aquest cas hi ha la normativa co-
munitària, de les directives, que tenen un procés molt 
pautat d’elaboració: llibre blanc, llibre verd, propostes, 
etcètera, que acaben després en el debat, proposta de 
Comissió Europea i el debat en el Parlament Europeu, 
amb la participació dels estats membres, no? Per tant, 
estudiarem la proposta de directiva que està havent-hi, 
que vostès ens han anunciat, sobre temes de blanqueig 
de capitals amb relació al que pugui afectar el projec-
te de llei. Per tant, haurem de ser capaços d’incorporar 
les reflexions que ja s’estan fent en l’àmbit on s’elabo-
ren les propostes normatives en matèria de prevenció 
de blanqueig de capitals.

I, després, el segon àmbit de reflexió a què hem d’es-
tar atents és que el projecte Barcelona World, que és 
el projecte que motiva aquest projecte de modificació 
del centre recreatiu turístic, o com a mínim de plante-
jament, a diferència dels casinos que en aquests mo-
ments existeixen a Catalunya, parteix de la voluntat 
de ser un pol d’atracció a nivell internacional. Per tant, 
l’orientació és diferent. El públic objectiu, diguem-ho 
així, el target, no és la població autòctona, sinó que 
són turistes, i, per tant, aquí ja entraria tot un element 
de transaccions a nivell internacional, on evidentment 
és on la prevenció del blanqueig de capitals es focalit-
za més perquè és on pot haver-hi llacunes importants i 
on pot haver-hi riscos, no? Tenim el cas del Casino de 
Lloret, que està en zona turística, i que podríem mirar 
també quins protocols s’han seguit en aquest àmbit, 
perquè és en aquest cas una mica diferent, no? Però, 
per tant, aquesta és la perspectiva de la qual hem de 
partir.

Aquest, també, projecte està enfocat a turistes de paï-
sos emergents, que no sé si tots formen part de les 
xarxes de cooperació entre estats i amb quina intensi-
tat ho fan i quin intercanvi d’informació hi ha en pre-
venció de blanqueig de capitals. I, per tant, aquí els 
demanaria que ens poguessin ampliar una mica la in-
formació, perquè és evident que l’intercanvi d’infor-
mació segurament –ho desconec i no en sóc un ex-
pert, eh?, però, vaja, el sentit comú...– és molt més 
intens entre els països de la Unió Europea que no pas 
amb països de fora. I això va orientat a turistes de pa-
ïsos emergents, on està augmentant el poder adquisi-
tiu, on es creen classes mitjanes, i que, per tant, aquí 
és on anem a captar, perquè són les noves tendències 
i són uns mercats que creixeran en el futur, no? Per 
tant, en aquest sentit..., que és el que se’ns ha explicat 
en les compareixences anteriors i el que suposo que 
ens explicaran els promotors del projecte a les prope-
res, no? Per tant, saber aquestes diferències que hi han 
d’intensitat per sa ber on ens hauríem de focalitzar.

I pel que fa a la responsabilitat social corporativa, vos-
tè ha apuntat tot un conjunt de criteris i de propostes, 
que estudiarem. Creiem que alguns d’aquests elements 
haurien d’estar presents en les condicions que s’esta-
bleixin per a l’atorgament de la llicència, potser no 
tant en la normativa –i acabo, president–, no tant en el 
que seria normativa amb rang de llei. Aquí poden ha-

ver-hi unes indicacions que marquin alguns condicio-
nants extres que haurien de tenir les llicències, donada 
la singularitat del projecte. O sigui, no és Peralada, ai-
xò, no? És una qüestió diferent, no és ni millor ni..., és 
una dimensió diferent, no? I, per tant, podrien haver-hi 
uns requisits suplementaris als que ja s’estableixen, 
més enllà de la normativa amb rang de llei.

Gràcies, senyor president.

El president

Gràcies, senyor diputat. És el torn del Partit Socialis-
ta de Catalunya. Honorable diputat Sabaté, té vostè la 
paraula.

Xavier Sabaté i Ibarz

Moltes gràcies, president. Gràcies als compareixents, 
al senyor Mena i al senyor Canyelles. Senyor Canye-
lles, es pot esperar d’una empresa del joc que tingui 
responsabilitat social? Ho dic perquè voldria creure 
que sí, que vostè ens ha fet unes recomanacions, pe-
rò no sé si hi ha gaires precedents, no? En si, l’acti-
vitat diguem que a priori no sé si és massa responsa-
ble, no?, afavorir..., sobretot després de l’explicació de 
l’anterior compareixent; crec que vostè també estava 
aquí present quan ens ha explicat el risc de ludopaties 
i, associades a les ludopaties, altres addiccions. I, per 
tant, estem davant de riscos de multiaddictes i d’incre-
ment de casos de suïcidi, per tant, de més riscos. Per 
això li pregunto si vostè creu això, i si pensa que hi ha 
algun país on això realment –o té dades– ho tinguin 
solucionat.

Vostè crec que ha respost a les expectatives creades 
amb la seva presència. Quan vàrem proposar la seva 
compareixença potser a algú li va sobtar que parlés-
sim de responsabilitat social, però ja s’ha vist la con-
veniència que avui vingués vostè i segurament que 
repeteixi en alguna altra ocasió; no li estranyi que 
el tornem a cridar, i suposo que hi estarà disposat. 
Perquè sentir avui, per exemple, com algun altre go-
vern, el Govern andorrà, que vostè ha citat, demani 
quin és el model de responsabilitat social corporati-
va en els seus contractes, doncs, potser és un exem-
ple a imitar. I nosaltres, des del Grup Socialista, li 
asseguro que ens ho plantejarem.

I, miri, coincidim amb vostè que la legitimitat so cial 
es guanya precisament amb actuacions com les de res-
ponsabilitat social. I això..., nosaltres sempre pensem 
que noves implantacions que tenen impacte en el ter-
ritori... Avui estem parlant aquí d’un projecte que sens 
dubte en tindrà, i de molts tipus: ambiental, social, la-
boral, en fi, de totes aquestes qüestions, i també im-
pactes, alguns d’ells, negatius, desgraciadament. El 
que passa és que considerem que segurament els posi-
tius són més importants que no pas els negatius. Però 
si s’hagués començat per aquí, és a dir, si cada vega-
da que hi ha... Em refereixo ara a un altre assumpte 
que també ha estat d’actualitat els darrers mesos, no?, 
el projecte Castor, per exemple, o instal·lacions com 
el Logis Penedès, que hi ha hagut aquí també en el 
passat grups que han plantejat també, amb raó, els in-
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convenients que pugui tenir d’impacte sobre el territo-
ri. Si s’hagués plantejat des de l’inici una informació 
adequada, uns esforços adreçats a explicar els com-
promisos de responsabilitat social que adquireixen les 
empreses que estiguin disposades a invertir, segura-
ment la deslegitimitat o la desconfiança que es genera 
no es produiria. 

I, per tant, miri, segurament això ja no ho podrem so-
lucionar. O sí, una mica, ho podrem pal·liar perquè 
penso que bona part de la seva intervenció fins i tot 
la podem assumir per plantejar-ho en l’articulat de la 
reforma de la llei. Però la seva explicació és molt útil 
també per a futures actuacions sobre el territori en què 
els impactes evidents que es produeixen s’han d’expli-
car molt bé i a base que els ciutadans vegin els com-
promisos socials que s’adquiriran per part de les em-
preses que es vulguin implantar.

Per tant, els compromisos locals, el compromís amb 
el futur del territori, tot això que vostè ens ha dit, jo 
no sé com ho farem, però li asseguro que nosaltres en 
prenem bona nota per introduir-ho en l’articulat de la 
llei en la mesura del possible i que en la mesura del 
possible també, valgui la redundància, les empreses 
que vinguin al nostre territori i que s’hi puguin im-
plantar adquireixin aquest compromís de jugar a fons 
en el futur i amb responsabilitat.

I, per últim, senyor Mena, perquè si no el president 
em cridarà l’atenció, en quina normativa ens hauríem 
de..., ¿en qué normativa nos tendríamos que...? Entén 
el català? (Pausa.) En quina normativa ens hauríem de 
fixar? Quina és la que vostè ha vist en algun país que 
cregui que, per a la prevenció del blanqueig de capitals 
i evitar que tots aquests tinguin derives com la del ter-
rorisme, i amb l’associació, que vostès tenen experièn-
cia..., ens aconsellen?

I, per últim, vostè creu realment que legislar dóna 
fruits en aquesta matèria? És a dir, a quins indrets, a 
quins llocs vostès creuen que han tingut fruits reals, 
resultats palpables i no s’han trobat nous camins per 
burlar la llei? Perquè els personatges que són experts 
en el blanqueig de capitals i que aquests tinguin deri-
ves de tots tipus..., tots coneixem, bé, per experiència; 
vostès en tenen molt més, ho han estudiat més, no? Pe-
rò tots sabem les possibilitats que tenen i la gran ima-
ginació de què disposen per burlar la llei.

Res més. Moltes gràcies, president.

El president

Gràcies, senyor diputat. És el torn del Grup Parlamen-
tari Popular; diputat Coto, endavant.

José Antonio Coto Roquet

Sí, gràcies, honorable senyor president. Senyores i se-
nyors diputats... Agrair-los la seva compareixença en 
aquesta Comissió d’Economia.

Evidentment, un complex d’aquesta magnitud, com és 
el complex Barcelona World, doncs, en una societat 
com la catalana, diversa, amb un territori que jo crec 
que..., amb una costa, que podem, crec, el conjunt de 

catalans i el conjunt de la societat estar-ne molt orgu-
llosos, evidentment un complex d’aquest tipus pot ge-
nerar unes afectacions determinades que evidentment 
s’han de tenir en compte. Per això és important, i nos-
altres, doncs, i crec que una gran majoria dels grups 
parlamentaris d’aquesta cambra ho compartim, la ne-
cessitat que les empreses que gestionin aquest com-
plex estiguin compromeses amb la societat catalana, 
amb la realitat de la societat catalana, econòmica, so-
cial, cultural i també amb el seu territori.

Per això, doncs, potser, evidentment, quan aquestes 
empreses comencin la construcció d’aquest macro-
complex, que crec que tampoc ens ha de portar a te-
nir por ni a rebutjar-lo de per si... Fa vint-i-cinc anys, 
quan Port Aventura va venir a les comarques de Tar-
ragona, molta gent en aquell moment i diversos par-
tits polítics hi eren absolutament contraris, i crec que a 
dia d’avui..., bé, potser algun sí, algun molt a l’extrem 
potser hi està en contra, però, vaja, crec que la gran 
majoria estem satisfets que a dia d’avui Port Aventura 
sigui sens dubte un motor econòmic, crec que sosteni-
ble –crec–, d’oci i que aporta també molta ocupació i 
fa de Tarragona, de les comarques de Tarragona, un 
atractiu turístic.

I crec que en aquest cas Barcelona World pot tenir 
també una funció positiva. I el que hem de fer és ve-
hicular-la de tal manera que estigui compromesa amb 
el seu entorn. I crec que aquí és on està el paper de 
les administracions públiques, facilitar la seva instal-
lació i que aquesta instal·lació estigui d’acord amb el 
que exigeix la nostra societat, la nostra història i, natu-
ralment, el nostre futur econòmic, un futur econòmic 
sostenible, on puguem ser capaços, doncs, de tenir una 
economia que permeti créixer econòmicament, que 
permeti impulsar nous sectors i, alhora, que estigui 
compromesa també amb la realitat social.

Per això, doncs, sí que els plantejaria, igual que ho he 
fet abans, en l’anterior compareixença, que he pregun-
tat mesures concretes per lluitar contra la ludopatia, 
doncs, també mesures concretes que creuen que s’han 
de prendre, tant des del Govern de la Generalitat de 
Catalunya i les seves competències, com des del Go-
vern d’Espanya, com des de l’àmbit municipal, com 
des de l’àmbit de la Unió Europea. Perquè el blan-
queig de diners o el terrorisme ja no són una realitat 
local. Sí que és cert que hi ha, doncs, determinades 
activitats que són molt concretes a determinats territo-
ris, però aquests tipus d’activitats delictives són activi-
tats transversals territorialment, que afecten..., inclús 
transcontinentals.

Per tant, sí que preguntar-los, en l’àmbit de les com-
petències de cada administració pública, què creuen, 
quines mesures concretes s’han de fer per garantir, 
una, que les empreses que operin a Tarragona, en el 
Barcelona World, actuïn per tal de mantenir aquest 
compromís amb la societat de Tarragona i amb la so-
cietat catalana i amb el conjunt de la societat espanyo-
la, i alhora també quines mesures concretes i en qui-
nes lleis creuen que s’han d’introduir reformes per tal 
de garantir, doncs, que no es produeixin activitats de-
lictives que el que facin és..., un projecte que crec que 
és il·lusionant, que crec que afavoreix l’economia del 



Sèrie C - Núm. 303 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 21 de gener de 2014

COMISSIÓ D’ECONOMIA, FINANCES I PRESSUPOST, SESSIÓ NÚM. 15  62

conjunt de la societat catalana, que no es converteixi 
en un problema de convivència i de possible conflicti-
vitat i pèrdua de benestar i qualitat de vida a la socie-
tat catalana. Per tant, demanar-los això.

Crec que és un projecte que pot tenir molt d’èxit. Hem 
d’intentar no morir d’èxit, i crec que això implica fer 
una regulació que afavoreixi la llibertat, que afavorei-
xi una adequada instal·lació d’aquest complex, que afa-
voreixi la creació d’ocupació, el creixement econòmic, 
però alhora, doncs, que estigui compromès amb la so-
cietat. 

I són aquestes les meves preguntes. I ja, sense més, 
agrair-los de nou la seva compareixença.

Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats.

El president

Gràcies, senyor diputat. És el torn d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; diputa-
da Grau, pot prendre la paraula.

Hortènsia Grau Juan 

Gràcies, president. Agrair als compareixents, als se-
nyors Joaquín Mena, Francesc Bonatti, i després li 
preguntarem a l’expert en responsabilitat social cor-
porativa, el senyor Canyelles. 

Primer a vostès, als representants d’Inblac. Miri, a mi 
em sembla que aquesta llei és molt taxativa quan en 
l’article 8 diu que es permetrà jugar a crèdit, i, tot i 
que entenc que ja hi ha una normativa, hi ha tot un sis-
tema legal i preventiu per al que és el blanqueig de ca-
pital, la llei és molt taxativa en això, en jugar a crèdit, 
però no posa mecanismes de prevenció, en canvi, per 
a tot el tema de blanqueig, que, a més, com vostè molt 
bé ha dit, es pot donar o es dóna més fàcilment en un 
tipus de casino. Perquè quan la llei diu quins subjec-
tes són d’obligat compliment, a fer això del blanqueig, 
parla molt específicament dels casinos de joc, i això 
no és baladí. Això és així perquè si mirem zones de 
grans casinos..., i una la tenim aquí a prop, no cal que 
ens n’anem ni a Macau ni cal que ens n’anem a Las 
Vegas. Si ens n’anem a la zona de Nova Gorica, a Es-
lovènia, eh?..., i això està documentat, ho ha documen-
tat el sociòleg Roberto Saviano –que, per cert, ha estat 
vetat aquí com a compareixent–, que explica molt bé 
com en els casinos que s’instal·len a Nova Gorica, a 
Eslovènia, és on la Camorra napolitana fa tot el blan-
queig aquest de diners. Per tant..., i tothom ha vist pel-
lícules, com vostè ha dit, Casino, del Joe Pesci... Vull 
dir, no són les germanetes, hi han uns operadors... Pe-
rò el casino és un tipus de negoci en el qual es presta 
que hi hagi blanqueig, en el qual es presta..., o hi pot 
haver associat blanqueig que ve d’activitats delictives. 
Per això també el senyor Melco Crown, o sigui, l’em-
presa de Melco Crown, l’Stanley Ho, va estar vetat; hi 
ha un informe dels Estats Units, de l’Estat d’Atlanta, 
en el qual va estar vetat perquè se’l relacionava amb 
les tríades, amb les màfies xineses.

Per tant, tot i que jo ja sé que hi ha tota una norma-
tiva, però ens agradaria que aquesta llei concretés 

més, o posés més mecanismes per evitar aquest blan-
queig referent, doncs, a les persones que vénen a ju-
gar, conèixer el client, detectar operacions o transac-
cions sospitoses, d’on vénen aquests diners, identificar 
fons d’origen delictiu, que de tot això no es diu res. Per 
tant, no sé si vostès tenen pensats quins altres meca-
nismes podria incorporar la llei.

Pel que fa al senyor Canyelles, a mi m’ha agradat mol-
tíssim la seva intervenció. M’ha agradat molt perquè, 
a més, jo he participat en projectes, des del meu ajun-
tament, i és una cosa en la qual crec, però em sembla 
una mica com..., o sigui, és molt bona la intenció, però 
realment jo ho veig difícil, veig difícil que..., tal com 
se’ns ha presentat el projecte i amb la persona que hi 
ha al darrere, Veremonte, el senyor Bañuelos, la histò-
ria que aquest senyor té... 

I també vostè em parlava de Port Aventura, em parla-
va de Port Aventura, que ha fet una bona feina, però, 
escolti, l’empresa de Port Aventura, la responsabilitat 
social corporativa..., jo no dic que faci res que no sigui 
legal, Déu me’n guard, però hi han algunes pràctiques, 
com és la de tenir la doble comptabilitat, PAESA, Pa-
visa, les dues empreses, una que opera a Canàries, per 
estalviar-se les taxes impositives que a Catalunya són 
més altes, i, bé, no és il·legal, no, no, és totalment lícit, 
però, home, d’implicació i de compromís en el terri-
tori... 

O, per exemple, amb els treballadors, des que Bonomi, 
des que la família Bonomi assumeix Port Aventura, 
totes les relacions..., suposo que ens ho podrà expli-
car el dia que compareguin els representants d’UGT i 
de Comissions del comitè d’empresa, que ens explica-
ran quines han estat les polítiques que han seguit, per 
exemple, amb els treballadors, que abans no eren així. 
Els mateixos treballadors ho diuen. I que ara no sa-
bem com seran, a partir que el 49,9 per cent dels fons 
han estat comprats, la família Bonomi se n’ha desfet i 
ho ha comprat un fons d’inversió nord-americà que no 
sabem qui són.

Per tant, jo ja entenc el que vostè deia, i tant de bo fos 
així, però em sembla una exposició de desitjos i no la 
realitat. La realitat és que normalment aquestes grans 
empreses aquest sentiment de responsabilitat social en 
el territori, de participació a la comunitat local no el 
tenen. I, de fet, aquest projecte no l’ha tingut. Perquè 
aquest projecte les comunitats locals..., els alcaldes sí 
i les cambres de comerç sí que han estat consultats, 
però no hi ha hagut participació, no hi ha hagut trans-
parència, no s’ha demanat el parer. I, és més, quan hi 
ha hagut intents de demanar més informació o parti-
cipació, com seria en el cas d’una modificació urba-
nística, com pot suposar... És d’un gran impacte, per 
al territori. 

Escolti, jo visc a Cambrils. Jo vull saber en aquest 
model que a mi se’m planteja quin futur hi haurà al 
meu territori. Per tant, com a ciutadana, i igual que 
jo molta gent teníem el dret de ser consultats. Això 
no s’ha complert. O en temes de sostenibilitat, en què 
tampoc se’ns ha aclarit tota una sèrie de qüestions.

Per tant, jo ja entenc el que vostè diu i que això és el 
que és desitjable, però desgraciadament això a la llei 
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no es contempla. Jo espero que si finalment la llei tira 
endavant, tot això sí que se’ls pugui exigir, quan s’ha-
gin de fer les licitacions oportunes, a totes les empre-
ses que vinguin a operar.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Diputada Vallet, en nom de les 
CUP, té vostè la paraula.

Isabel Vallet Sànchez

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els 
primers mots de l’oradora.) Ara; perdó. Bona tarda, 
moltes gràcies, els deia. Bé, s’ha una mica apuntat, no? 
Nosaltres ens imaginem que deuen haver vingut aquí 
coneixent qui són els grans inversors –o almenys co-
neixent-ho per la premsa, perquè realment tot el que 
coneixem del projecte és per la premsa– que es situen 
darrere d’aquest projecte. 

El promotor és Enrique Bañuelos, Veremonte, és co-
negut com un especulador immobiliari i no hi afegiré 
cap cosa més. Després s’ha parlat del soci xinès, és 
Stanley Ho, és el president del grup empresarial Mel-
co, que –també s’ha dit aquí– té l’entrada vetada als 
Estats Units per vincles amb la màfia. Els altres socis 
són l’empresa Value Retail, que és la propietària ja de 
La Roca Village, i el grup hoteler Meliá. 

Simplement, els voldria comentar si vostès coneixen 
aquests inversors, si saben de la seva existència, i, en 
tot cas, si algun d’aquests tipus d’inversors operen 
com a pantalles per blanquejar diners de procedència 
dubtosa.

D’altra banda, també s’ha apuntat, ho ha apuntat la 
diputada Grau, al voltant d’aquests projectes, bàsica-
ment al voltant del joc, quins tipus de capital s’atreuen 
de cara a la inversió? És cert que el joc normalment 
està vinculat de manera molt estreta a operacions de 
blanqueig de diners. És tan cert que, si no, vostès no 
estarien aquí compareixent ja que se’ls ha cridat ex-
pressament per a això. 

I, d’altra banda, si saben..., o, en els seus estudis so-
bre el blanqueig, poden explicar si en les operacions 
de blanqueig veuen també connexions amb xarxes i 
trames de prostitució, no amb aquests operadors que 
acabo de mencionar, sinó en general, en les operaci-
ons de blanqueig que vostès coneixen.

D’altra banda, sobre la responsabilitat social corpora-
tiva, clar, ens afegim una mica al que s’ha dit: deside-
ràtums i més desideràtums. Com es concreta aquesta 
responsabilitat? És a dir, quins compromisos concrets 
s’han d’assumir respecte al territori, quins s’han d’as-
sumir respecte als treballadors, quins s’han d’assumir 
respecte al pagament dels impostos, i, per tant, res-
pecte a la repercussió de la riquesa en el territori, que, 
d’altra banda, és l’argument principal pel qual el Go-
vern està defensant aquest projecte, perquè aquest pro-
jecte suposarà, teòricament, riquesa al territori, supo-
sarà llocs de treball. Per tant, com es concreta aquesta 

suposada riquesa, com revertirà aquesta riquesa al ter-
ritori. Nosaltres no hem sabut trobar les concrecions.

Però és que, a més a més, ens ha semblat molt pre-
ocupant que l’informe d’impacte econòmic i social 
–no sé si vostès en tenen coneixement– que acompa-
nya el projecte de llei afirmi de forma absolutament 
per a nosaltres desconcertant i rotunda que el projecte 
aquest BCN World comportarà un revulsiu per a l’eco-
nomia catalana, que en aquests moments es troba en 
profunda crisi, sense abordar el problema del blan-
queig de capitals de manera seriosa –i vostès ho han 
apuntat–, simplement se’n fa esment, simplement és 
un mínim rentat de cara, i sobretot sense concretar en 
què acabarà comprometent els empresaris respecte a 
la reversió d’aquells guanys o d’aquells beneficis en el 
territori, en l’estabilitat de les treballadores i dels tre-
balladors, i en l’economia catalana.

I ja està, moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. És el torn de Convergència i Unió; 
diputat Batet, té vostè la paraula.

Albert Batet i Canadell

Moltes gràcies, president; i moltes gràcies als compa-
reixents en aquest projecte. Agraïm les seves aporta-
cions. Nosaltres els deixarem el temps suficient per si 
creuen que l’aspecte de la llei es pot millorar en algun 
sentit. Les seves aportacions seran analitzades, escol-
tades i, sens dubte, enteses. 

Jo voldria fer dues consideracions, que són sí i sí. És a 
dir, des del nostre grup parlamentari, sens dubte, cre-
iem que s’han d’establir tots els mecanismes legals per 
evitar el blanqueig de diners, creiem que això ha de 
ser al màxim possible. No creiem que l’obertura d’es-
tabliments del casino hagi d’anar en contra o en detri-
ment d’aquest àmbit, sinó que seria tant com dir que 
quan el tripartit va obrir el Casino de Tarragona el 
tripartit fomentava el blanqueig de capitals. Entenem 
que això, de la conselleria del senyor Saura, d’Inicia-
tiva, en el seu moment, doncs, no era la voluntat. Per 
tant, tampoc és la voluntat, en aquest sentit, del Go-
vern en aquests termes. Per tant, no farem aquesta de-
magògia, no farem..., sens dubte, aquest àmbit. 

Per tant, nosaltres creiem que s’ha de fomentar i mi-
llorar la llei en els aspectes que sigui i la regulació des 
d’un punt de vista fiscal, per tal d’establir els criteris 
correctes, i entendre-ho dintre d’aquests termes i en 
aquests àmbits.

I, pel que fa a la responsabilitat social corporativa, tres 
quartes parts del mateix. És més, nosaltres entenem 
que ens avala que el projecte de llei actual, doncs, fa 
que hi hagin empreses que..., com molt bé ha explicat 
el senyor Canyelles, doncs, Port Aventura és una em-
presa que, per exemple, té un codi ètic, però a la vega-
da també una fundació, Port Aventura, que reverteix 
en el territori d’una forma important i, per tant, que 
és un aval i una garantia també, doncs, amb entitats, 
com el col·lectiu Bonanit, etcètera, que ha ajudat i que 
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és un canal d’ajuda i de responsabilitat i de retorn al 
territori.

Com que creiem que el que és important és que esta-
blim els paràmetres, que establim... Nosaltres defen-
sem que no és una llei Barcelona World, per molt que 
hi hagi algú que tingui voluntat de dir-ho, sinó que és 
una llei que està oberta a una regulació en aquest sen-
tit, el CRT, doncs, entenem que convé..., qualsevol as-
pecte des d’aquest punt de vista és benvingut, analit-
zat i sens dubte tingut en consideració.

Moltes gràcies, senyor president.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Ara és el seu torn. Té 
la paraula... (Veus de fons.) No, no; primer, la parau-
la el senyor Canyelles, i després vostès. Els prego..., 
anem molt justets de temps, si s’hi poden ajustar, els 
ho agrairem.

Endavant, senyor Canyelles.

Josep Maria Canyelles 

Sí? Començo. En primer lloc –seguiré el mateix or-
dre–, en resposta al diputat Aragonès, d’Esquerra, ple-
nament d’acord que segurament aquí s’han fet moltes 
reflexions, en aquest cas per part meva, que no poden 
quedar recollides, evidentment, en aquest projecte. 
Però sí que entenc que en aquest projecte seria interes-
sant que pogués haver-hi alguna referència i que des-
prés, normativament o específicament amb els requi-
sits suplementaris o les condicions de l’atorgament, es 
poden implantar.

D’altra banda, el que jo he dit –i això ja ho lligo amb 
coses que he de dir a continuació–..., no feien totes re-
ferència a aspectes de regulació, sinó que algunes fe-
ien referència a polítiques públiques que no necessà-
riament impliquen una regulació, i això és important 
tenir-ho en compte. 

Agraeixo molt la intervenció del diputat Sabaté i les 
seves reflexions, i el repte que em planteja. Efectiva-
ment, em deia si és possible esperar que una empresa 
d’aquest tipus, un casino, específicament, tingui res-
ponsabilitat social. Mirin, sens dubte hi ha empre-
ses que tenen activitats, diguem-ne, complicades, en 
sectors armamentístics i els que vostè vulgui, en les 
quals, evidentment, es pot fer difícil entendre que tin-
guin responsabilitat social. 

De totes maneres, permetin-me que potser rebaixi el 
nivell de les expectatives. Quan parlem de responsa-
bilitat social no estem parlant que una empresa sigui 
ètica, allò, com a grans paraules. Miri, un detall: si 
s’hi han fixat jo en cap moment he parlat d’empresa 
socialment responsable. No m’agrada parlar d’empre-
sa responsable, perquè parlar d’empresa responsable 
pressuposa que n’hi ha de bones i de dolentes, i segu-
rament d’empreses responsables plenament no n’hi ha, 
d’irresponsables potser sí que n’hi ha. Però, perme-
tin-me, en tot cas, jo prefereixo parlar d’empreses que 
gestionen la responsabilitat social. Crec que vol dir to-
car més de peus a terra. Perquè del que estem parlant 

és d’empreses que en tot cas tenen un compromís i vol 
dir que fan coses bé, coses malament, però que hi ha 
un compromís d’anar-les fent cada vegada millor, no 
només en base al compliment de la llei i a allò que po-
den creure els seus directius, sinó a través del diàleg 
amb els grups d’interès que els manifesten quines són 
les inquietuds, a través d’un procés de millora perma-
nent que té en compte allò que la societat els manifes-
ta a través dels diferents grups d’interès.

No sé si amb això dono resposta a la major que em 
plantejava, no?, en el sentit que penso que el que cal 
fer és plantejar, i en aquest cas sí que es pot regular, 
un marc de transparència i afavorir un marc de dià-
leg que permeti que això d’aquí pugui anar progres-
sant, i que si l’empresa té uns principis en aquest sen-
tit, doncs, d’alguna manera pugui anar trobant quines 
són aquestes millors pràctiques.

Penso que l’Administració té un repte important, que 
no només afecta aquest projecte, sinó moltes altres 
qüestions, que és trobar quin és l’equilibri entre el que 
és la legislació i les polítiques públiques que en podrí-
em dir «de caràcter soft». Perquè és aquí segurament 
on cada vegada més podem trobar capacitat d’incidir 
en això que ens plantegen, que és que no només hem 
d’obligar l’empresa..., en alguns temes, sí, és fonamen-
tal, però en alguns altres temes hem de crear les con-
dicions perquè l’empresa realment faci una cosa que 
se la cregui i per vocació, perquè si no, realment ho 
tindrem difícil perquè els impactes siguin sostenibles 
en el llarg termini.

Bé, crec que he respost també una mica el que em 
plantejava el diputat del PP, penso que ja també res-
ponc a com s’han de mantenir aquests compromisos 
amb la societat, eh?, en el sentit que no estem parlant 
d’un moment inicial de la legislació, sinó de com asse-
gurar que en el dia a dia es pugui anar mantenint.

Respecte a la intervenció de la diputada Grau, d’Ini-
ciativa, jo ho comparteixo, hi estic d’acord, ja una 
mica he volgut rebaixar el nivell amb el que ara he 
dit, en el sentit que hi ha dificultats, o també com es 
deia des de la CUP, en el sentit que hi ha un deside-
ràtum. Hi estic d’acord, ho comparteixo plenament. 
Però és que quan parlem de responsabilitat no estem 
parlant de legislar i d’obligar; estem parlant de crear 
condicions i, a més a més, estem parlant d’un enfoca-
ment que és empresarial, que neix de les empreses. 
I nosaltres aquí hem d’aprofitar, des de les polítiques 
públiques, com podem fer que això vagi a més i que 
tingui realment un impacte i que no ens enganyin. 
Perquè el greenwashing també és conegut arreu del 
món, i, per tant, també és important aquí trobar quin 
és l’encaix.

I ja he remarcat, i ho torno a dir, amb referència a les 
seves paraules, que, evidentment, no hi ha empreses 
que siguin excel·lents, que ho facin tot bé, sinó que en 
tot cas el que hem de vetllar és, quan una empresa ma-
nifesta que té una política de responsabilitat, sobretot 
quan en lloc d’anar endavant va endarrere. I aquí sí 
que penso que és important, doncs, anar en compte i 
poder denunciar èticament els aspectes en què pugui 
anar enrere en aquest sentit.



Sèrie C - Núm. 303 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 21 de gener de 2014

COMISSIÓ D’ECONOMIA, FINANCES I PRESSUPOST, SESSIÓ NÚM. 15  65

La responsabilitat, per tant, és una metodologia –és 
una metodologia–, és un marc de treball, i són els 
mateixos grups d’interès –atenció, són els mateixos 
grups d’interès– els que han d’afavorir que en el marc 
d’aquest diàleg aquest exercici de la responsabilitat 
vagi a més. I quan parlo de grups d’interès parlo des 
d’associacions de veïns, des de l’ajuntament, des de..., 
qualsevol grup d’interès. 

I a vegades ens trobem que aquest és un procés d’apre-
nentatge i d’anar descobrint quines són les millors 
pràctiques, que no sempre són evidents. I, en aquest 
procés de diàleg, a vegades els mateixos grups d’in-
terès ens trobem que pot ser que cadascú vetlli només 
pel seu propi interès, i per tant tampoc vetlli per un 
interès realment públic, o que no hi hagi prou cohe-
rència. Perquè, clar, qui estigui lliure de culpa que tiri 
la primera pedra. I en moltes ocasions, de fet –i perdó 
perquè no estic aquí per fer cap crítica al sector pú-
blic– el mateix sector públic ens podem pensar que 
gestiona la responsabilitat social i, de fet, té més difi-
cultats a vegades que el sector privat per gestionar la 
mateixa responsabilitat social.

Per tant, ho dic en el sentit que estem parlant..., i, per 
tant, aquí jo parteixo d’una certa..., que per part de 
tots plegats hi ha d’haver una voluntat d’aprendre què 
vol dir gestionar la responsabilitat social i mirar com 
hem d’accentuar la generació d’impactes que siguin 
positius, que, en definitiva, estem parlant de generar 
impactes per part de les empreses que creïn valor eco-
nòmic i social conjuntament.

Sobre el tema, encara, de la CUP –i vaig acabant–, de 
quins compromisos s’han d’assumir, jo he fet algunes 
propostes concretes d’alguns temes que es podrien in-
troduir, que es podrien forçar. No he volgut entrar en 
més detall perquè parlar de responsabilitat voldria dir 
entrar a parlar de temes d’accessibilitat, de temes am-
bientals, de tantes coses que ens esgotaríem, no? 

Ara, per posar-ne un parell d’exemples, un parell 
d’exemples que se m’han ocorregut ara mateix... Em 
diu això d’aquí..., doncs, miri, clar, es podria entrar, 
per exemple, en temes d’acció social, que és una de 
les derivades –potser la que menys m’interessa, eh?, 
no voldria que quedés la imatge que vinc aquí a par-
lar d’acció social, però és una de les derivades, l’acció 
social– i, per tant, les aportacions que es puguin fer al 
territori de caràcter econòmic. Escolti’m, doncs, hi ha 
a vegades projectes..., o hi ha altres països en els quals 
es demana que hi hagi una aportació econòmica a en-
titats sense ànim de lucre del territori. Miri, doncs, per 
exemple. 

No és que faci cap proposta, és una reflexió. Doncs, 
igual que es demana que hi hagi un 10 per cent de tri-
butació, també es podria dir que a més a més d’aquest 
10 per cent podria haver-hi un 2 per cent destinat a les 
entitats del territori, i que, a més a més, és una cosa 
que a part de ser un impost alhora també pot posar en 
valor aquesta mateixa empresa. Jo no sé si és conveni-
ent això regular-ho o més aviat s’ha de fomentar per 
altres vies, però... És a dir, possibilitats n’hi ha moltes.

O, per exemple, una altra idea o reflexió que pot ser-
vir, perquè m’entenguin per on vaig. El tema de la 

Lismi, la llei de contractació de persones discapaci-
tades. Saben vostès que és a partir de cinquanta tre-
balladors que una empresa n’ha de contractar el 2 per 
cent. No ho sé, si aquí amb la contractació global que 
hi haurà –no sé si estem parlant de quatre mil perso-
nes, o el que sigui–..., vol dir que hauria d’haver-hi 
vuitanta persones contractes. A vegades, les grans 
empreses, en moltes ocasions, no només per a aquesta 
llei, sinó per a moltes altres coses, fan empreses més 
petites. Ara imaginem-nos que en lloc d’una empresa 
per a quatre mil estiguéssim parlant de no sé quantes 
empreses per a quaranta, vol dir que si només tenen 
quaranta treballadors no s’hauria de contractar cap 
discapacitat. 

Parlar de responsabilitat social vol dir –ho he dit 
abans– no només complir la llei, sinó la intenciona-
litat de la llei, i, per tant, vol dir que les diferents em-
preses petites que per llei no haurien de complir ni 
contractar cap discapacitat potser de manera agregada 
han de donar resposta a aquesta llei. Per tant, d’alguna 
manera..., és a dir, hi ha coses que no es poden regu-
lar, sinó que formen part de la responsabilitat de ca-
dascuna d’aquestes organitzacions. 

Crec que em demanen que acabi. Gràcies.

El president

Gràcies a vostè, senyor Canyelles, per la seva inter-
venció. I el senyor Bonatti clourà el torn dels compa-
reixents. Endavant, senyor.

Francisco Bonatti 

Moltes gràcies. Bé, jo intentaré, en tan poc temps, re-
sumir moltes de les preguntes que s’han fet amb unes 
descripcions una mica més globals. Per això, el que 
faré serà, primer de tot, comentar quatre idees bàsi-
ques sobre el blanqueig de capitals, i intentaré així 
respondre algunes de les preguntes de la CUP, d’Inici-
ativa i crec que també d’Esquerra.

Vejam, jo, a part de secretari d’Inblac, sóc advocat pe-
nalista i estic especialitzat en delicte de blanqueig. Jo 
sempre he dit, el delicte de blanqueig és el delicte del 
segle xxi, és el delicte tecnològicament més avançat i 
més poderós, amb més recursos i amb més capacitat. 
I, a més, la diferència és..., per molt que es diu això de 
Nova Gorica, a Eslovènia, i la Camorra, que són de-
talls puntuals, la realitat del món del blanqueig és que 
avui en dia són autèntiques multinacionals especialit-
zades. Els paradisos fiscals estan especialitzats, amb 
productes específics i concrets. A Singapur fas un ti-
pus d’operacions que no fas a Panamà. Les legislaci-
ons als territoris offshore també elaboren una sèrie de 
productes que et poden empaquetar i vendre, i hi ha 
parts de les trames de blanqueig que estan dedicades a 
moure capitals, hi ha parts que estan dedicades a em-
plaçar-les.

El blanqueig té tres grans fases de moviment –tres 
grans fases. Una primera fase d’introducció. Vull dir, 
quan tens uns diners que provenen del delicte els has 
de col·locar al mercat financer perquè d’alguna manera 
comencis a operar. Aquesta fase és una fase de risc, és 
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la típica pel·lícula de l’Al Pacino que entren amb el sac 
dintre del banc. Aquesta primera operativa té gent es-
pecialitzada a fer-ho. Després aquests diners s’han de 
moure i s’han de distreure, s’han de fer perdre. Es mo-
uen a través de tot tipus de comptes. Per exemple, avui 
en dia es fan servir inclús mecanismes com bitcoin per 
moure milions d’euros sense cap tipus de possibilitat 
de control. I després això s’ha de tornar a reintroduir 
–a reintroduir– al mercat per convertir-ho en produc-
tes nets actius.

Dintre d’aquestes estructures, aquestes màfies ho 
aprofiten tot –tot–, el joc, qualsevol cosa. Pensa que a 
la Llei de prevenció i blanqueig de capital hi ha vint-
i-set grups de subjectes obligats. L’article 2 va de la 
lletra a a la lletra z. Jo sempre dic, no sé si és que se’ls 
van acabar les lletres o se’ls van acabar els subjectes 
obligats. És molt transversal, i tot s’aprofita. Llavors, 
tampoc podem demonitzar el món del joc. El món del 
joc és un món que s’utilitza com qualsevol altre. I, per 
tant, podem entendre que pot haver-hi problemes en 
aquest sentit.

Què vull dir amb tot això? Vull dir que la lluita contra 
el blanqueig és una lluita de convenis, és una lluita de 
la legislació, és una lluita de coordinació de legisla-
cions i també és una lluita d’aplicació de polítiques.

Ens han preguntat normativa. Vejam, la diferència 
que veiem, per exemple, entre aquest projecte de llei 
i, per posar un exemple, la Llei del joc espanyola, que 
es va aprovar l’any 2012, la Llei 13/2012, és que hi 
ha una constant referència dintre d’aquesta Llei del 
joc a la prevenció del blanqueig de capital, no només 
a les llicències, per exemple, a les llicències especials, 
que estan a l’article 11, s’hi fa una referència específi-
ca. Aquestes referències són les que no trobem dintre 
d’aquesta normativa, quan sí que hi ha coses que són 
un canvi de paradigma important per al panorama del 
joc dintre del territori nacional.

És a dir, coordinació entre lleis, coordinació d’aques-
tes lleis tant a nivell estatal com a nivell autonòmic, 
cadascú dintre del seu àmbit de competències, i tot 
això fent servir com a referència claríssima –claríssi-
ma– els estàndards i els models i els patrons que ens 
dóna el GAFI, que és un referent a nivell mundial i 
que ens dóna molta informació.

Per què..., com funciona el tema de la prevenció de 
blanqueig a nivell del subjecte obligat i a nivell dels 
estats? Hi ha un procés de retroalimentació entre dos 
grans camps d’actuació: la prevenció i la lluita. És a 
dir, les investigacions policials a nivell mundial, que 
es coordinen a través del GAFI, obtenen trames de 
blanqueig, models, patrons, processos de producció 
perfectament estructurats, i aquests que es definei-
xen per part del GAFI a nivell mundial són els que 
retornen als estats perquè les unitats d’intel·ligència...; 
jo els recomano que tinguin present la paraula UIF, 
unitat d’intel·ligència financera, que és com es definei-
xen aquestes entitats a tot el món, excepte a Espanya, 
que se li diu Sepblac. Però a la resta del món es diu 
UIF. I les UIF de tot el món són les que recullen tot 
aquest feedback d’informació i a partir d’aquí estan-
darditzen una sèrie de models que des de la legislació 

i des dels subjectes obligats, i des de l’Administració, 
es fan servir per intentar comprendre aquestes trames 
de blanqueig a nivell mundial. Perquè nosaltres no co-
neixerem mai una trama sencera, coneixerem petits 
aspectes d’aquestes trames en les quals nosaltres esta-
rem intervenint. 

Per què es defineixen els subjectes obligats? Perquè 
són sectors estratègics, és a dir, se’ls fa servir per al 
blanqueig, i moltes vegades no ho saben. La Llei de 
prevenció de blanqueig el que pretén és que ho sàpi-
guen, que siguin conscients d’això, i que quan trobin 
dintre de la seva operativa amb els seus clients traces 
de blanqueig puguin abstenir-se d’operar i comuni-
car-ho a les autoritats, senzillament això.

És a dir que, per una banda, diguem-ne, legislació, co-
ordinació, coordinació de la normativa, trobem una 
manca de coordinació. Per altra banda, intervenció 
administrativa a través de les UIF. Se’ns preguntava 
pels països emergents. Evidentment, és la coordinació 
entre la unitat d’intel·ligència financera nacional i les 
unitats d’intel·ligència financera dels països emergents. 
Però és que, per exemple, països de l’antiga Unió So-
viètica i països del sud-est asiàtic, hi ha definicions de 
models de riscos específics per a aquests territoris. És 
a dir, a part que hi ha per part del GAFI definicions de 
model de risc, per exemple, per al joc, o per operaci-
ons immobiliàries, transaccions financeres, és que hi 
ha..., i el Sepblac mateix reconeix uns patrons de com-
portament específics per territoris geogràfics i per ac-
tuacions en aquests territoris.

Per tant, si tu vas d’alguna manera, a través d’aquesta 
llei o qualsevol altra, a desenvolupar un projecte turís-
tic en què vas a captar turisme de categoria, de nivell, 
de diners, com vulguis definir-ho, que vingui a jugar a 
un casino aquí, no només tens els problemes derivats 
del joc, tens els problemes de les característiques geo-
gràfiques d’aquell territori i de les màfies o de les ope-
ratives de blanqueig que puguin estar instal·lades en 
aquests territoris. Per tant, s’ha de tenir en compte no 
només la legislació, sinó que s’ha de fer una reflexió 
des de la intervenció de l’Estat i dels subjectes obligats 
de a qui es pot dirigir aquest producte. 

Per què ho dic això? Perquè per nosaltres hi ha dos 
aspectes que són absolutament nous a nivell nacional 
dintre d’aquesta normativa. El primer l’ha comentat el 
meu company: el tema dels operatius junkets. Els ope-
ratius junkets són els grans jugadors, les grans mas-
ses de diners. Perquè es facin una idea, al pòquer on-
line, els jugadors professionals, les mans de pòquers 
que estan jugant són de més de 800.000 euros per mà 
de pòquer, imaginin-s’ho. Quan jo feia la broma de 
l’Ocean’s eleven, a la segona pel·lícula, que el George 
Clooney està passejant els japonesos, allò són junkets. 
Això aquí no existeix. Si fem una legislació que per-
met aquest tipus de..., hem de com a mínim fer una 
profunda reflexió de quin model estem implementant 
al nostre territori. Perquè això és molt habitual als Es-
tats Units i al sud-est asiàtic, però ells tenen uns mo-
dels diferents i tenen tota una reflexió sobre aquest ti-
pus d’operativa amb els casinos, que és perfectament 
legal, diferent. 
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Models, que em preguntaven, ens preguntaven mo-
dels. Estàndards australians i americans, possiblement 
models dels més avançats a l’hora de regular aquest ti-
pus de casinos i aquest tipus de models de joc. Però la 
diferència que tenim és que estem obrint. Què podrí-
em fer? Regular aquest tipus d’operadors junkets, per-
què, com ha dit el meu company, amb molt bon criteri, 
poden ser dels mateixos casinos, però moltes vegades 
són intermediaris, són mitjancers financers, són agèn-
cies molt especialitzades que, a més, no fan publicitat, 
sinó que van a buscar els jugadors directament, per-
què això és un món molt tancat, i parlen i tanquen les 
operatives amb els departaments de màrqueting.

Ja acabo. I el segon gran canvi, que no existeix a 
aquest país i que estem introduint, és que els casi-
nos facin de banquers, el tema del finançament, amb 
aquestes grans masses de diners, que, evidentment, no 
s’identifiquen per noms i cognoms. Molts jugadors de 
pòquer operen a través de societats, operen a través 
de comptes dipositats en paradisos fiscals, offshores, 
no perquè puguin ser opacs, n’hi ha molts que no són 
opacs, o són derivats del delicte, senzillament per una 
facilitat de moviment. Si avui estic jugant a Las Ve-
gas i demà estic jugant a Canton, doncs, he de tenir 
els diners disponibles al territori mundial, i això hi ha 
serveis financers offshore que ho ofereixen amb molta 
facilitat.

Per tant, quina és per nosaltres –i ja acabo, perdó– la 
reflexió important, reflexionin sobre dues coses, a les 
quals estem obrint la porta i que veritablement fins ara 
no ens hi hem trobat i que poden desbordar-nos si no 
les tenim presents: el tema dels junkets i el tema del fi-
nançament als casinos. Aquests models no existeixen, 
i com a referència normativa, doncs, una mica a tra-
vés de la Llei 13/2011 veure com es creua molt més la 
relació entre joc i prevenció de blanqueig de capitals.

Res més, si d’alguna manera sobre aquest tema o qual-
sevol altre del blanqueig tinguessin qualsevol interès a 
tenir informació, en nom de tots els experts d’Inblac 
ens posem a la seva disposició. N’hi ha de tot tipus, 
podem donar-los una informació molt precisa. Però 
tinguin en compte que possiblement s’està parlant de 
dues coses que fins ara a la normativa no existien i que 
són molt noves i que poden ser molt perilloses.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Bonatti, per la seva intervenció.

Aquí acabem aquestes compareixences, aquestes. Ens 
en queda una, encara. Hem tingut el nostre compa-
reixent aquí la major part de la jornada, i li agraïm 
el seu interès. Els diem gràcies de veritat per les se-
ves intervencions, totes tres han estat magnífiques i il-
lustradores i crec que compleixen les expectatives que 
els diputats i les diputades d’aquesta cambra tenen. 
Moltes gràcies. 

No ens mourem, si els sembla, perquè veure’m si po-
dem enllestir la compareixença que ens queda en el 
menor temps possible. 

La sessió se suspèn a tres quarts de set del vespre i dot-
ze minuts i es reprèn a tres quarts de set i catorze minuts.

El president

Diputats, després de donar les gràcies als anteriors 
compareixents, donem ara les gràcies i la benvinguda 
al darrer dels compareixents del dia d’avui.

Compareixença 
d’una representació de la plataforma Aturem 
BCN World amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de 
febrer, sobre centres recreatius turístics, 
i d’establiment de normes en matèria de 
tributació, comerç i joc (tram. 353-00295/10)

Es tracta del senyor Joan Pons Solé, membre de la 
plataforma Aturem Barcelona World. Senyor Pons, si-
gui vostè molt benvingut al treball d’aquesta comis-
sió. Vostè ens ha acompanyat tot el dia, li ho agraïm; 
ha vist com funciona això. Té ara quinze minuts, com 
a màxim. Ja veu que anem al límit del nostre temps i 
estem pràcticament justets, justets, a l’escreix. I farem 
les intervencions i vostè podrà respondre al final. En-
davant.

Joan Pons Solé (representant  
de la plataforma Aturem BCN World)

Gràcies. Sobretot gràcies per aguantar aquí des de dos 
quarts de deu del matí. Entenem que ja són hores una 
mica complicades i que portem tots moltíssimes ho-
res. Abans de res saludar els membres de la platafor-
ma que avui també són aquí amb nosaltres, en aquesta 
sala de compareixences, també als companys que ara 
mateix...

El president

Disculpi’m, senyor ponent. També sàpiguen que en 
nom de la comissió, del president i la Mesa, siguin 
vostès molt benvinguts al treball de la comissió. Grà-
cies per citar-ho.

Joan Pons Solé

També saludar tothom, doncs, que ens està seguint ara 
mateix des del Canal Parlament i totes aquelles perso-
nes que ens estan seguint des de les xarxes. 

Des de l’assemblea compareixem davant d’aquesta po-
nència que debat el Projecte de llei de modificació de 
la Llei 2/89, de 16 de febrer. Bé, per tant, a priori, amb 
el nom d’aquesta llei no estem debatent una llei sobre 
Barcelona World, ja que aquest projecte, evidentment, 
no apareix a l’articulat d’aquesta llei, només faltaria. 
I tampoc des dels serveis tècnics d’aquesta comissió 
se’ns ha facilitat explícitament cap informació tècnica 
sobre el projecte de Barcelona World, tan sols el re-
dactat d’aquesta proposta de modificació de llei. 

Per tant, el primer que ens preguntem és en base a què 
el Parlament tira endavant aquesta reforma de llei; en 
base a què estem debatent un projecte de llei que re-
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baixa fins al 10 per cent l’impost del joc a Catalunya; 
en base a què rebaixem el control d’accés als centres 
dedicats al joc d’atzar; què i qui hi ha darrere de tot 
això, i què fa que ara de cop, doncs, comencem a ac-
ceptar el joc a crèdit i què ens porta, en el fons, a mo-
dificar el CRT, un model de consens.

Malgrat tot, si ens guiem, doncs, per la llista de per-
sones que compareixen en aquesta ponència i pel que 
surt a premsa, evidentment, el projecte que hi ha so-
bre la taula és el de Barcelona World. Per això quan 
se’ns va demanar comparèixer vam pensar que potser 
en aquesta ocasió tindríem documentació tècnica so-
bre el projecte, un pla tècnic, un projecte d’obra –tant 
de bo–, un estudi econòmic, un pla financer, un estudi 
d’impacte turístic, un estudi de la demanda del turis-
me del joc, una anàlisi de l’afectació del joc a Catalu-
nya, un estudi sobre la demanda de recursos que supo-
saria el Barcelona World, entre altres documents que 
ens servirien de gran ajuda, a tots, per tenir un debat 
en condicions.

Ens agradaria fer èmfasi, doncs, especialment, en 
aquest punt: en base a què fem tot aquest tràmit sense 
un projecte previ. Un projecte, com vostès saben, ne-
cessita una presentació, una introducció, uns conceptes 
bàsics, uns continguts, descripció general del projecte, 
objectius, marc de referència, ubicació del projecte, ac-
tivitats, calendari, com s’estructura, quin mètode es fa-
rà servir per tirar-ho endavant, quina serà la comuni-
cació del projecte, quin serà el pressupost. De tot això, 
que és l’estructura d’un projecte senzill, no tenim res 
de res.

Diguin-nos, doncs, quina informació tenim i tenen 
vostès, abans de poder votar a favor o en contra, més 
tard o més d’hora, doncs, d’aquest projecte de llei per 
tirar endavant Barcelona World. D’altra banda, ente-
nem que la manca d’aquest coneixement ens porta a 
evidenciar, u, o bé una carència de competències, o 
bé, dos, una tergiversació dels interessos del Parla-
ment de Catalunya.

Fa poc més d’un any es va dir que si Barcelona World 
seria un recinte amb sis zones temàtiques, que si hi 
hauria un centre destinat al vehicle elèctric –tot ai-
xò que dic s’ha dit, no ens estem inventant res, surt a 
premsa i ho han dit els mateixos promotors–, que si hi 
hauria una zona smart, que seria una aposta pel turis-
me de medi ambient, que si hi hauria una zona verda 
més gran que el Central Park, que si hi hauria un gran 
inversor, que si n’hi han tres, després que si en són 
quatre, que Port Aventura s’hi anima i entra al Barce-
lona World, que si el Cirque du Soleil vindrà, que si 
Hard Rock Cafe en serà el pròxim... 

En definitiva, un anar i venir d’informacions cons-
tants que no ens fan més que constatar que estem da-
vant d’un projecte, al nostre entendre, gens definit, 
sense inversors clars per al seu conjunt, i sobretot en 
mans d’unes empreses fora del control i l’enteniment 
d’aquest Parlament i d’aquesta comissió.

Però, bé, com hom pot deduir, tenint en compte de 
qui són els terrenys i les prospeccions de futur nefas-
tes que han tingut durant molts anys aquests terrenys, 

l’opció de compra, com sabeu, ja està feta, i aquí po-
dríem tots extreure’n les nostres conclusions. 

És per això que ens preguntem si val la pena deixar tot 
això en mans d’una persona com Enrique Bañuelos, el 
cap de turc que ens ha de treure, se suposa, el país de 
la crisi i ha de generar ocupació. Però entenem i volem 
confiar que vostès ho saben millor que nosaltres, en 
mans de qui ens estem posant, també en mans de la 
companyia Melco, operadora de casinos asiàtics, em-
presa vetada, per cert, com ja saben vostès, a determi-
nats estats dels Estats Units.

Insistim que, malgrat que vegem que hi ha una manca 
de credibilitat del projecte, a més a més de tot això, a 
nosaltres, i per molt que vegem que és un projecte di-
fús, pel poc que en sabem, pel poc que se n’ha publicat 
a premsa, pel que surt a la fantàstica pàgina web de 
Barcelona World, veiem tot un seguit de coses amb les 
quals no estem d’acord i que tot seguit exposem.

Per començar denunciem una falta de transparència en 
tot el procés, fonamentat en la poca o nul·la informació 
oficial, i fins i tot per la no-autorització de xerrades in-
formatives, purament, en municipis com per exemple 
Salou, en tres ocasions.

També se’ns ha demanat per part dels cossos polici-
als, en actes absolutament pacífics, el carnet d’iden-
titat, a certes persones aquí presents, i fins i tot avui 
se’ns ha qüestionat poder fer una roda de premsa. Bé, 
després, tal com demostra un recent informe elaborat 
per experts en turisme i geografia de la URV, a títol 
personal, que quedi ben clar això, i diem ben clar ai-
xò de «a títol personal» perquè aquí hi ha hagut certs 
mitjans i certs diputats que han volgut fer una lectu-
ra errònia de dir que aquest document el signava la 
URV i que ràpid la URV ha dit que això no era seu... 
Hauríem volgut que... Per exemple, doncs, al Diari de 
Tarragona, fa pocs dies, sortia un titular que deia el 
següent: «La URV, desde el primer día, lo ha visto 
con buenos ojos», amb referència a Barcelona World. 
Ens hauria agradat que la URV hagués fet el mateix 
comunicat, aquell dia, dient que la URV no tenia cap 
posició presa.

Dit això, aquest informe ens diu que Barcelona World, 
doncs, trencaria amb el model turístic familiar i cultu-
ral potenciat darrerament a la zona, que és un projecte 
que no encaixa amb iniciatives d’èxit com les munta-
nyes de la Costa Daurada, el turisme familiar, i d’al-
tres suportades pel sector del turisme del Camp de 
Tarragona, inclús recolzades pel Patronat de Turisme 
de la mateixa Diputació de Tarragona.

Com ressalta l’informe esmentat, Salou, Cambrils, la 
Pineda han sabut al llarg dels anys no caure en el pa-
rany de la banalització a la baixa destinació, ens diu 
aquest informe, sinó que s’aposta, i més clarament en 
els últims anys, per la qualitat, la sofisticació i l’enllaç 
amb el territori.

En el fons, doncs, aquest gran esforç exigeix coherèn-
cia i consolidació contínua, i resulta bastant obvi que 
el projecte Barcelona World va per un camí totalment 
oposat. S’ha parlat molt aquí del turisme rus, del fu-
tur turisme asiàtic. Bé, què volem amb aquest tipus 
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de turisme? Volem el que està passant ja avui dia, que 
aquest turisme es reparteix pel territori? Podem trobar 
turistes russos a Reus; a la plaça del Mercadal, a la pla-
ça del Prim, molts rètols estan en català i en rus. Ens 
n’anem al Priorat i trobarem russos fent tasts de vins. 
Ens n’anem a la Terra Alta i també. Volem això, o vo-
lem que aquest turista pugui passar les seves vacances 
en un resort com Barcelona World, tal com va dir el 
mateix Xavier Adserà, president de Barcelona World, 
en el programa Àgora, de TV3, que va dir que ells ofe-
rien un producte complet per al turista, perquè pogués 
passar les seves vacances allí dintre.

Per altra banda, proposar rebaixes fiscals del joc del 
55 fins al 10 em sembla que va en la línia d’un go-
vern i d’un parlament..., que el que hauria de fer és 
proposar mesures per incentivar inversors en sector 
productius, que generin ocupació, però que no gene-
rin lacres socials com el joc. Amb aquestes xifres es 
deixarien d’ingressar 185 milions d’euros l’any. D’on 
traiem aquestes xifres? Doncs, el 2012 la Generalitat 
va ingressar en matèria de tributs del joc 227 milions 
d’euros. Amb la nova taxa que es proposa, les arques 
públiques n’haurien ingressat tan sols 41. Per tant, es 
deixarien d’ingressar, doncs, 185 milions d’euros, xi-
fra que equival a 1,5 vegades el que el Govern dedica 
a les prestacions de renda mínima d’inserció, que van 
ser de 123 milions d’euros.

Entenem, doncs, que Barcelona World suposaria un 
increment d’ingressos, però realment suposaria, tot i 
aplicant un 10 per cent, aquests 185 milions, un sol 
casino? Perquè ara mateix s’està plantejant un resort 
amb un sol casino. Aquesta és la pregunta que ens 
fem.

El foment del joc, joc a crèdit, locals plenament visi-
bles tenen una repercussió en els nivells de l’afectació 
del joc a la zona, tal com ens ressalten les entitats que 
ajuden persones addictes al joc. Generem llocs de tre-
ball que, a més a més de ser de baixa qualificació, in-
centiven el joc. D’acord. Tenim xifres que ens parlen 
gairebé d’un 5 per cent de la població afectada per al-
gun tipus de joc, inclosos els casinos tradicionals, les 
màquines escurabutxaques, el joc online, la grossa de 
Cap d’Any. Per què, a més de tot això, volem encara 
accentuar-ho, com ja han exposat alguns dels ponents 
d’avui?

Bé, Barcelona World entenem que suposaria un nego-
ci en contra de la potenciació del petit comerç, clau 
en ciutats properes com Reus, l’externalització dels 
beneficis que presumptament podria generar aquesta 
instal·lació, ens convé, com a país? Veremonte al Reg-
ne Unit, Melco al sud-est asiàtic, Invest Industrial Port 
Aventura Itàlia, els Estats Units, i no sabem fins i tot 
a on..., i altres empreses externes a aquest país. On és 
l’esperit del primer parc temàtic, que es va promoure 
l’any 89? Un projecte, entenem, d’aquestes dimensions 
no pot més que tenir un impacte notable a escala dels 
municipis centrals de la Costa Daurada.

I quant a consum de recursos, en base a les xifres que 
se’ns han proporcionat en diferents mitjans, els càlculs 
que fem, i així han estat consultats, podrien ser, per 
exemple, el consum d’aigua, d’un total 1,58 hectòme-

tres cúbics anuals, sense comptar la despesa del com-
plex de joc i zones verdes, amb la qual es podria ar-
ribar tranquil·lament als dos hectòmetres cúbics. Això 
equival a una ciutat aproximadament d’unes 33.000 
persones.

A dia d’avui no es coneix com tindríem abast de tot 
aquest volum d’aigua al complex, però tot sembla in-
dicar que les reserves, doncs, del CAT potser també 
estarien per a això. I el mateix podria passar amb el 
tema de consum elèctric.

I, per cert, també els volíem plantejar, i així nosal-
tres també ho estem veient com un dubte i avui també 
s’ha comentat en aquesta comissió: ja han pensat si hi 
haurà compensacions per a les persones que al seu dia 
van ser expropiades per a un determinat ús i per a un 
determinat volum. Si ara se’ls planteja una reforma, 
que això canvia les regles del joc, han fet números? 
Estaria bé que entre tots els poguéssim saber, aquests 
números.

En aquesta sala de comissions tenim diputats –fa una 
estona en teníem uns quants més– que al seu dia van 
viure de ple la difícil convivència entre el sector quí-
mic i el turisme. Va costar anys. Finalment, el Pla 
director de les activitats industrials i turístiques del 
Camp de Tarragona es va aprovar el juliol del 2003, i 
entre altres coses no permetia el desenvolupament de 
cap activitat residencial i turística a cinc-cents metres. 
On queda això? Encara hem de sentir certes declaraci-
ons que ens diuen que per culpa del Parlament això va 
lent. Anirà tan lent com faci falta, perquè realment si 
es vol tirar endavant, s’haurien de fer reformes, entre 
altres plans, en aquest pla, no?

El Parlament ha de debatre la modificació de la llei. 
Aquí estem. Però el camí entenem que és llarg. I, si us 
plau, els demanaria que no trenquéssim aquesta convi-
vència que s’havia aconseguit guanyar entre el sector 
químic i el sector del turisme.

Per als qui som del territori ens sap realment greu que 
s’aprofiti la bellesa redictual d’espais protegits com la 
Sèquia Major per fer-ne bandera al futur Barcelona 
World. La protecció de la Sèquia Major se l’ha gua-
nyat la ciutadania, i nosaltres no tolerarem que cap re-
cinte turístic basat en l’explotació dels recursos s’apro-
piï, ni que sigui només en forma de fotografies a la 
seva pàgina web, dels valors que se’n desprenen.

Per altra banda, algunes persones ens enganyen quan 
ens diuen que la zona ja té bona part de les infraes-
tructures fetes, els carrers, clavegueram, enllumenat, 
etcètera. Això és fals. Vagin a la zona i comprovin-ho. 
En l’àrea que Barcelona World pretén aixecar els re-
sorts no hi ha res, tan sols matolls, pinedes i quatre 
camins. Els carrers i faroles dels quals s’ha estat par-
lant estan al recinte dels golfs, en els quals «la Caixa» 
al seu dia va voler construir uns xalets d’alt standing. 

Han pensat com es mouran els milions de visitants 
de Barcelona World? Amb més carreteres? Aquí s’ha 
parlat de l’A-27 i del servei de rodalies de Catalunya. 
L’A-27, si la volen tirar endavant, tirin-la endavant, pe-
rò no barregin una cosa amb l’altra. L’A-27 ens plan-
tegem, a banda, si és necessària. Avui dia té vuit qui-
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lòmetres i el trànsit que té és ridícul. Llavors, si hi han 
inversions, que es facin, però que no es vinculin a si 
existeix Barcelona World o no.

I, bé, per altra banda, després que el senyor Adelson 
abandonés la idea d’instal·lar Eurovegas a Madrid, ja 
que el Govern espanyol no acceptava les condicions 
demandades, què ens fa pensar que Barcelona World 
pot funcionar sense aquests privilegis? Tal com ressal-
ten experts en instal·lacions turístiques, consultats per 
la nostra assemblea, resorts com aquests, amb el joc 
com a eix central, no són viables de cap de les mane-
res a Europa, si no és que se’ls redacti una llei a la car-
ta en detriment de la resta del país, com és el cas que 
ens porta a debat.

I, bé, finalment, per acabar aquesta compareixença, 
des de l’assemblea Aturem BNC World, no es pensin 
que ens agrada haver d’invertir temps i esforços i de-
dicació, fora del nostre horari, però deuen entendre 
que davant de processos i pràctiques, propostes i pro-
jectes que xoquen frontalment contra un territori que 
ens estimem, no ens podem quedar de braços plegats.

Ja ens agradaria, en el fons, que hi hagués un major 
enteniment entre la població, els experts i coneixedors 
del territori, les dinàmiques que s’hi donen, els projec-
tes de futur, i les persones que prenen decisions, per 
exemple, aquesta ponència parlamentària. Probable-
ment, si aquestes tres parts s’escoltessin i tinguessin 
la voluntat d’escoltar, projectes com Barcelona World, 
com Eurovegas, no s’haurien posat mai sobre la taula.

Gràcies, i, bé, estem a la seva disposició per a qualse-
vol aclariment, pregunta o comentari.

El president

Gràcies, senyor Pons, per la seva intervenció. Ara és 
el torn dels grups parlamentaris. En nom d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, diputat Aragonès, té vostè 
la paraula.

Pere Aragonès i Garcia

Gràcies, senyor president. Agrair al senyor Pons, re-
presentant de l’assemblea Aturem Barcelona World, la 
compareixença. Des del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana vam demanar la compareixença de 
l’assemblea Aturem Barcelona World perquè enteníem 
que era una entitat..., és a dir, que s’havia constituït 
expressament, evidentment, però que s’ha mobilitzat 
i que, per tant, expressava un neguit del territori i un 
conjunt d’alertes que compartim en part.

Es queixava de la manca d’informació. Jo crec que els 
antecedents del projecte de llei, que estan a l’expedi-
ent, estan disponibles. Si no, us els fem arribar, i, per 
tant, que els pugueu consultar. Aquí nosaltres no te-
nim cap problema. Sí que és veritat que alguns dels 
documents que es comentaven potser formen part més 
d’una fase final, que en aquests moments crec que no 
estan plantejats així. Però, en tot cas, us els farem arri-
bar perquè es puguin treballar.

Faré una mica de comentari general i després algu-
nes preguntes, eh? En l’àmbit de tributs sobre el joc, 

la rebaixa del 55 per cent de topall màxim al 10 que 
es planteja, evidentment, és un posicionament el qual 
nosaltres ja hem dit que atribueix el risc de l’operació a 
la Generalitat. Sí que m’agradaria fer alguna puntualit-
zació sobre les xifres que s’han posat. La xifra de 180 
milions de reducció està pensada si la rebaixa és sobre 
el total de l’impost sobre el joc. L’impost sobre el joc 
té diferents modalitats. Hi ha la modalitat de màqui-
nes, que és la que recapta més, la modalitat de bin-
gos i la modalitat de casinos. 

La modificació que està prevista en el projecte llei 
–i dic, i nosaltres no ho veiem clar– és sobre la moda-
litat específica de casinos. Per tant, la reducció, i d’ai-
xò, doncs, després us fem arribar l’informe de la Di-
recció General de Pressupostos... En aquests moments 
es recapten 25,6 milions, amb els quatre casinos actu-
als. Aplicant-ho es preveu una previsió de recaptació 
de 17 milions, i es preveu, d’acord amb el pla d’em-
presa –i aquí és on nosaltres parlem de risc, perquè 
volem veure’l, el pla d’empresa–, que hi hauria una re-
captació d’un nou casino –d’un, no dels sis, d’un– de 
36 milions. Amb la qual cosa hi hauria un increment 
de recaptació de 19 milions respecte a ara. D’això des-
prés us donem l’informe i així ja el teniu i el podeu 
treballar.

Però, en tot cas, es basa en dades aportades per l’em-
presa, i, clar, quan tu vas a vendre un projecte a algú, a 
vegades exageres una mica. Per tant, aquí és on nosal-
tres veiem el risc, i creiem que en tot cas, si s’ha de mo-
dificar, hi hauria d’haver algunes clàusules, diguem-ho 
així, de seguretat, perquè el pitjor que podria passar és 
que es fes la rebaixa, s’acabés recaptant menys, allò no 
acabés tirant endavant o tirés amb una dimensió molt 
petita i que no fossin els números que han venut. Per 
tant, aquí és un àmbit on haurem de treballar.

Un altre risc que hi ha –i nosaltres esperarem molt 
atents la compareixença de Xavier Adserà, com a re-
presentant de l’empresa que ha mogut tot això– és que 
–les dimensions que van plantejar en un principi sem-
bla que no seran aquestes– només en sostre, de me-
tres quadrats, voldria dir multiplicar l’edificabilitat, i 
aquí podrien haver-hi alguns riscos jurídics. Si ara el 
que es planteja és una altra cosa, com a mínim sentint 
la música dels representants municipals avui, caldria 
modificar bastant el projecte de llei, perquè realment 
les modificacions serveixin, si s’ha de fer això. Si no 
s’ha de fer, que no hi hagi algú que guanyi entremig. 
I has parlat d’un propietari de terrenys, és a dir, Cai-
xaBank, perquè crec que els noms per part nostra cap 
problema a dir-los, que no sigui que al final «la Cai-
xa» acabi fent una gran operació a costa del fracàs del 
projecte, no?

Aleshores, nosaltres entenem que hi ha tota una sèrie 
d’alertes sobre l’àmbit del joc que hem anat tractant 
avui que hauran de ser objecte d’esmena. En l’àmbit 
urbanístic hi ha aquesta qüestió de l’edificabilitat, és a 
dir, no quadren els números que venen els promotors 
i... Em sembla que em falta mig minut, o potser sóc jo... 

El president

Li falten vint-i-cinc segons. 
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Pere Aragonès i Garcia

D’acord. Ara vint. És a dir, no quadren els números que 
presenten els promotors del projecte amb el que hi ha 
aquí, aquí hi ha d’haver... Per tant, el pla director urba-
nístic hauria de fer canvis molt substancials sobre l’edi-
ficabilitat. I, per tant, aquests temes s’han d’aclarir.

I, després, sobre el tema del model de desenvolupa-
ment, jo plantejo una pregunta i és: el plantejament 
d’aturar el projecte és en qualsevol cas, o una redi-
mensió en un àmbit més petit, més domesticat –i que 
se m’entengui bé–, havent solucionat alertes sobre el 
joc, en l’àmbit urbanístic, i reorientant-ho, amb una 
dimensió més petita, us ho faria plantejar d’una altra 
manera? 

Per tant, és només això. I, en tot cas, agrair-vos la 
compareixença i el treball intens de documentació que 
heu fet, i posar-vos a disposició aquesta documentació 
perquè també pugueu seguir treballant.

El president

Gràcies, senyor diputat. Pel Partit Socialista de Cata-
lunya, honorable diputat, té vostè la paraula.

Xavier Sabaté i Ibarz

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, senyor Jo-
an Pons, per la sinceritat i la preocupació que mani-
festen, i pel neguit d’un projecte del qual vostès ma-
nifesten que tenen poca informació. Li he de dir que 
nosaltres també, perquè em sembla que vostè feia més 
referència no tant al contingut del projecte de llei, de 
la reforma, sinó del projecte en si i de la dimensió, que 
nosaltres també hauríem volgut veure des de l’inici. 
I aquí hi ha un dels errors que..., com que vostè hi era 
present, suposo que ha seguit l’anterior compareixen-
ça amb l’expert en responsabilitat social corporativa, 
quan parlava de la legitimació dels projectes i de la 
confiança que poden generar en la ciutadania, si de 
bell antuvi hi ha la suficient transparència i els sufici-
ents compromisos, amb els quals aquest projecte, en 
fi, no compta, no?, almenys no els coneixem, i d’aquí 
també la nostra preocupació. Les coses s’haurien de 
fer d’una altra manera, i aquests grans projectes que 
tenen molta repercussió en el territori encara amb més 
cura. 

I, per tant, nosaltres, en nom del Grup Socialista, li 
volem donar les gràcies a vostè i a la seva coordina-
dora, malgrat que no compartim alguns dels seus ob-
jectius, perquè nosaltres –li ho he de dir sincerament– 
no volem aturar Barcelona World, BCN World, però 
sí que tindrem molt en compte, com ja les hem tin-
gut fins ara, les seves preocupacions, la de la fiscalitat, 
per exemple, la de l’urbanisme, la del sostre edifica-
ble, i tots els nous escenaris de risc que pot comportar 
i, per tant, els temes relacionats amb protecció civil, 
que no s’acostuma a pensar-hi molt, si no és que és la 
gran indústria, etcètera, però quan hi han instal·lacions 
d’aquesta naturalesa, doncs, no s’hi pensa gaire.

Per tant, recollim les seves preocupacions i els ani-
mem que continuïn. Vostè deia, per exemple: «La pro-

tecció de la Sèquia Major.» Doncs, és evident, els que 
som del territori no atribuirem ara la suposada pro-
tecció, que esperem que hi sigui, com a espai natu-
ral al projecte aquest. Ja ho sabem. Però, escolti, si al 
final ho fan, benvinguda sigui. Deixi-m’ho dir, tam-
bé, home, perquè si al final la instal·lació es fa, no sé 
si deu convenir amb mi que ens hem de conjurar que 
es faci ben fet, que hi hagi aquestes qüestions a què 
vostè feia referència, que a l’inici es van dir, és cert, 
per exemple, tot allò relacionat amb les energies reno-
vables, amb el cotxe elèctric... I és veritat, no se n’ha 
parlat més. 

I ara quan comencem a pensar en com quedarà l’im-
pacte arquitectònic, per exemple, un dels impactes, ja 
sabem que no hi haurà edificis de disseny, eh?, ni un, 
sinó que seran com edificis d’oficines. I, en fi, nosal-
tres hem de procurar que ens quedi bé al territori i que 
en el futur no es produeixin efectes irreversibles.

I des d’aquest punt de vista, doncs, això, per acabar, 
l’animo que continuïn, no només fent propostes de re-
forma de la llei, sinó propostes més concretes, en el 
cas que el projecte, com nosaltres volem, tiri enda-
vant, perquè estem convençuts que vostès ho fan ex-
clusivament pensant en l’interès públic. I aquí hi ha la 
col·lisió d’interessos. L’empresa busca l’interès privat, 
i és legítim, també, però nosaltres hem de buscar, en 
la mesura del possible..., i sàpiga que nosaltres també 
estem compromesos, com vostès, en la recerca de l’in-
terès públic com a principal per damunt de qualsevol 
altre interès privat, doncs...

I per últim, mirin, nosaltres hem dit a bastament 
aquest matí que comença una nova etapa, si és que fi-
nalment es produeix..., siguin els mòduls que siguin. 
Si només és un, que sembla que ja hi ha la inversió 
compromesa, si són dos o si eren sis, que jo crec que 
no hi seran, perquè la inversió inicial va ser un acte 
més de propaganda, si m’ho permet, del Govern que 
no pas una altra cosa. Però hem dit que comença una 
nova etapa, i, per tant, les coses s’han de fer millor, 
amb l’empresa i amb totes les entitats del territori, so-
cioeconòmiques, socials, culturals, empresarials, sin-
dicals, etcètera, i també els convidem que vostès con-
tinuïn en aquesta nova etapa que comença ara de fer 
les coses al màxim de bé possible.

Gràcies, president.

El president

Gràcies, senyor diputat, per la seva intervenció. Ara és 
el torn, diputada Grau, del Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva. Té vostè la paraula.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, president. Gràcies, senyor Joan Pons, per la 
seva intervenció, molt clarificadora, però sobretot grà-
cies també per la feina que vostès, i vostè en nom de la 
plataforma que representa –de l’assemblea–, estan re-
alitzant amb seriositat i rigor des que va sortir l’anun-
ci d’aquest macroprojecte. Anunci que, com vostè diu, 
ha estat canviant, i que és una pena que aquí ara es 



Sèrie C - Núm. 303 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 21 de gener de 2014

COMISSIÓ D’ECONOMIA, FINANCES I PRESSUPOST, SESSIÓ NÚM. 15  72

vulgui desvincular, perquè potser si des d’un primer 
moment s’haguessin fet les coses d’una altra manera, 
doncs, ara no estaríem en aquest atzucac, no?

El que és cert és que el que s’ha anunciat o el que s’ha 
venut al territori, i sobre el qual no tenim informació... 
I en això discrepo del senyor Pere Aragonès: tenim to-
ta la informació i tota la documentació del projecte de 
llei, amb els informes d’Economia, etcètera, però del 
projecte Barcelona World, a part del que hi ha a la pà-
gina web, que cada vegada canvia i que encara hi ha 
uns xalets en venda de macroluxe que pots visitar, i a 
part del que ha anat traient el Diari de Tarragona, que 
és com la veu oficial, eh?, és com la veu del senyor 
Adserà, doncs, a part d’això i del que hi va haver a la 
cambra, del dia de la cambra de comerç, en què ens ho 
van presentar, va venir el representant de Melco, el re-
presentant de Value Retail, no tenim...

I això ha anat canviant, això ha agafat des de quatre-
centes hectàrees, amb una smart city, amb una platja 
de luxe, a sis complexos, sis pastilles, que a més eren 
el motiu de la discòrdia pel tema de fiscalitat entre 
Vila-seca i Salou... Això ha anat canviant fins al punt 
que ara, de cert, el que tenim és un..., bé, i tampoc no 
ho sé, sembla que ara tenim un hotel, un casino, tot i 
que la llei parla de fins a sis, en tenim un, que ara tam-
poc sabem el capital final, la inversió qui la posa, per-
què el senyor Stanley Ho o Melco està desapareixent, 
últimament, de les notícies.

És a dir, tenim un hotel de mil dues-centes habitacions 
–no sé on paren les primeres vint mil, no?, que haví-
em de tenir–, que això, a veure, mil dues-centes ha-
bitacions i un casino, en termes d’operació turística i 
d’operació econòmica, això dit per experts, que ens ho 
han dit, no genera..., no té massa crítica per generar el 
volum de negoci del qual s’està parlant. Sembla que al 
final pugui ser com un tast, no? Melco fa un tast, «pro-
vo això a veure com va i a veure qui després vindrà». 
Però la pena és que aquests tastos..., quan tu fas algu-
na cosa en un territori, aquella petjada queda, i dei-
xa inèrcies i condiciona després..., allò canvia centra-
litats, modifica coses i acaba condicionant també com 
serà el desenvolupament d’aquell territori.

Jo en aquest sentit li voldria preguntar: aquí es parla 
molt, s’ha comentat molt, sempre comparant amb Port 
Aventura, amb l’operació d’èxit que ha sigut Port Aven-
tura, però, clar, és que fixi’s la història tan diferent del 
naixement de Port Aventura, una operació gestada dos 
o tres anys, pensada, amb una llei feta al Parlament, 
de com apareix l’anunci de Barcelona World, apareix 
el dia que ens diuen que no vindrà allò de..., quan ja se 
sap que no vindrà el projecte, afortunadament, del se-
nyor Adelson, i jo crec que gràcies a la lluita dels com-
panys de la plataforma d’Eurovegas, tot i que són dos 
projectes molt diferents.

Per tant, jo aquí el que els voldria..., hi ha una pre-
gunta concreta que sí que voldria fer. Suposo que vos-
tès, igual que els que vivim al territori, són conscients 
que en aquells terrenys..., o sigui, que al final la finali-
tat d’aquells terrenys serà turística, perquè és en l’en-
torn en què estan, perquè és per això que es va crear 
el consorci. Llavors, jo el que li preguntaria és si la 

plataforma que vostè i l’assemblea representen..., un 
model de turisme sostenible, respectable amb el me-
di ambient, un model de creixement sense variar les 
edificabilitats, i tal com, per exemple, s’ha fet en el cas 
del Beach, no?, del Lumine, que ha respectat, més o 
menys, la sèquia, ha respectat les restes arqueològi-
ques, que no tingués el tema del joc i que, a més, do-
nés també sortida als operadors, als hotels locals, és a 
dir, que servís per modernitzar també el sector que ara 
tenim, quina seria la seva opinió sobre un procés que 
anés en aquest tipus, que al final, bé, pot ser que sigui 
el que acabi passant.

Gràcies.

El president

Gràcies a vostè, diputada, per la seva intervenció. En 
nom de les CUP, la diputada Vallet té la paraula. En-
davant, diputada.

Isabel Vallet Sànchez

Doncs, bé, moltes gràcies al Joan i a les companyes i 
companys de la plataforma que han estat aguantant, 
o escoltant tot el dia –perdó per l’expressió «aguan-
tant»– totes les intervencions, des de primera hora del 
matí. També moltes gràcies per, com s’ha dit, fer una 
feina seriosa, i aportar moltes dades –moltes– que ens 
han ajudat en les nostres compareixences. 

El meu grup reafirma de nou el compromís de fer el 
que pugui i el que estigui a les nostres mans per atu-
rar aquest projecte, que entenem que és un projecte 
que no aportarà més que misèria al territori, misèria 
en forma de precarietat laboral, misèria en forma de 
petjada ambiental, misèria en forma socioeconòmica, 
d’evasió d’impostos, de blanqueig de capital, etcètera.

D’altra banda, volia preguntar algunes coses, bàsica-
ment és una que durant el dia ha planejat, però que no 
hem tractat molt bé, tret de la intervenció del diputat 
de Convergència i Unió, que és si realment el territo-
ri entenem que s’ha de pronunciar sobre si vol aquest 
projecte o no. Aquí s’ha posat en valor tota l’estona, 
s’han fet referències al territori, a l’important que serà, 
han vingut els alcaldes, ha estat tot el matí, doncs, el 
territori amunt i avall, però realment, quan aquest test 
al territori s’ha de fer, es veu que hi ha oposició. Quin 
és el posicionament que teniu vosaltres sobre si s’ha 
de fer o no una consulta sobre si el territori vol que 
s’instal·li allà el macroprojecte. I, per tant, quines opi-
nions us mereix el fet que el diputat de Convergència i 
Unió hagi dit, doncs, que com que ja votem cada qua-
tre anys i els alcaldes hi estan d’acord, doncs, que amb 
això ja tindríem la democràcia feta. Paradigmàtic, per 
tant, quan defensen que puguem votar el referèndum 
del país, no?

En tot cas, s’ha parlat també aquí..., i ho lamentem, 
lamentem que hagin hagut d’escoltar aquestes parau-
les, sobretot quan s’ha dit que vénen aquí a defensar 
un interès privat. Bé, doncs, considerant que ho fan 
en les seues hores personals, per tant, ho fan a títol 
mi litant, dir que estan defensant un interès privat és 
insultant, des del nostre punt de vista. En tot cas, ho 
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lamentem. I, a més a més, agraïm als diputats que no 
facin aquests comentaris, perquè en tot cas les perso-
nes anteriors que han vingut sí que han vingut en ho-
res de feina; els companys que estan aquí ara ho estan 
fent a títol militant, i pensem que en cap cas es me-
reixen que se’ls digui que estan obeint un interès pri-
vat. I si és un interès privat, també els agrairíem saber 
quin. Nosaltres no el trobem. 

En tot cas, interessos privats són els que s’embutxaca-
ran alguns, no sabem qui, però que repercutiran en el 
territori, ja ho he dit, en formes de molts llocs de tre-
ball, llocs de treball ficticis i que no se sap quantificar.

En tot cas, també volem insistir o volem que ens ex-
pliquin una afirmació que també ha estat planejant tot 
el dia, que és la de si aquest projecte fracassa, final-
ment què haurà sigut, no?, quina estratègia hi haurà 
darrere, si és la que s’ha dit de posar en valor o reac-
tivar urbanísticament uns terrenys, uns solars, propie-
tat de..., ja sabem de qui són propietat, i, per tant, de-
manar-ne cent per obtenir-ne deu, i així ho diuen els 
geògrafs en l’informe que presentaven dos professors 
de la Universitat Rovira i Virgili, demanar-ne cent per 
obtenir-ne deu, posar en valor uns solars propietat de 
qui són, i, en canvi, doncs, després, tragar-nos aquest 
nyap urbanístic i sobretot aquest nyap respecte als im-
postos i respecte a aquest model de turisme que en tot 
cas no volem.

De nou, donar-vos les gràcies i animar-vos a continuar 
en la vostra feina. I ja està.

El president

Diputat Batet, ara és el torn de Convergència i Unió, i 
en defensa de la posició del seu grup parlamentari pot 
vostè fer les preguntes que estimi oportunes.

Albert Batet i Canadell

Moltes gràcies, senyor president, i moltes gràcies al 
senyor Pons i a les persones que ens acompanyen de 
la plataforma contra el projecte. I, a més a més, bé, jo 
vull confessar un secret: amb aquestes persones, per 
diferents causes, ens hem conegut al llarg de la vida, i, 
per tant, ara ens trobem en un marc que, vaja, no hau-
ríem dit mai que ens haguéssim de trobar en aquest 
espai i en aquests àmbits. Bàsicament perquè venim, 
per part de mare..., jo per part de pare sóc de Valls, 
però per part de mare sóc de la Canonja, i, per tant, 
són gent d’allà, pròxima. 

I jo entenc quan parlen i entenc els sentiments que po-
den tindre, doncs, gent que han viscut en aquell terri-
tori i en aquell àmbit, no?, i, bé, en part els compar-
teixo. Però el que no puc compartir és certa diagnosi 
que es fa. Jo crec que el desenvolupament econòmic 
que hi ha hagut durant aquests vint-i-cinc anys, tren-
ta anys de democràcia, ha sigut positiu per al Camp 
de Tarragona, per a la Costa Daurada, i ha sigut po-
sitiu en aquests àmbits. I potser cal que recordem, jo 
ho recordo, de petit, anant amb bicicleta amb el meu 
avi, en aquest sentit, de la Canonja fins a la platja de la 
Pineda, doncs, com estava tot allò, i en quina situació 
estava, amb un planejament urbanístic inconcret, amb 

unes promotores químiques que s’anaven desenvolu-
pant, amb propietaris de terrenys que s’anaven venent 
els terrenys amb uns bons rèdits. 

I crec que el punt màgic d’equilibri que hi va haver en-
tre el punt de vista químic i turístic, i compartit amb 
altres experts i persones, en aquest sentit, va ser quan 
l’any 89 es va tirar endavant un projecte de CRT. Un 
projecte de CRT que, desenvolupat, ha sigut un punt 
d’equilibri entre el projecte turístic, el lideratge econò-
mic i el projecte químic i un projecte també logístic i 
industrial. I crec que això s’ha de posar en valor, que 
durant aquests vint-i-cinc anys..., l’any 89 es va fer una 
bona llei, que ha sigut una bona eina per al Camp de 
Tarragona i per a la Costa Daurada.

I ara què fem? I ara, en base a la feina feta, en base al 
que s’ha construït, en base als actius de gestió pública 
durant tot aquest temps, es vol donar un nou impuls a 
aquest projecte, adaptant la llei i adaptant el projecte de 
llei. Per fer què? Doncs, per continuar desenvolupant 
aquest projecte turístic que és sostenible, que és de qua-
litat, que és d’equilibri. Escolti’m, amb aquest projecte 
s’han recuperat espais naturals; amb aquest projecte to-
ta la platja que va des de la platja dels Capellans fins a 
la platja de la Pineda, tot això, s’ha recuperat. I convé 
que es posi de manifest, que es posi en valor, la feina 
feta pel CRT en aquest sentit. I, a més a més, s’han po-
tenciat diferents aspectes que tant vostès com jo saben, 
d’una forma concreta, de l’equilibri i fins i tot desurba-
nitzant àmbits per crear-ne de més paisatgístics. 

I aquesta ha de ser la línia. És la línia de la feina ben 
feta, és la línia del model que s’ha fet durant vint-i-
cinc anys. I en aquells moments vam estar molt sols. 
En aquells moments, Convergència i Unió va estar 
molt sola, liderant aquell projecte. I ara en sabem, 
d’això de la solitud i de les conseqüències positives 
que després hi ha. En som uns experts. I hem arribat a 
aquest punt i hem fet aquest equilibri. I creiem que ara 
estem davant d’una oportunitat.

Nosaltres agraïm les seves consideracions, perquè tot 
suma, totes les opinions són positives. Òbviament, des 
d’un punt de vista ideològic hi ha alguns aspectes que 
no compartim, però això és el respecte parlamentari 
que pertoca. 

I sí que m’agradaria posar èmfasi en alguns aspectes, 
perquè, clar, després vénen aquí grups parlamentaris, 
no?, que han tingut responsabilitats de govern i diuen: 
«Petjades en el territori.» Escolti’m, què és més greu, 
la petjada en el territori que s’ha fet durant aquests 
vint-i-cinc anys amb el CRT o la petjada que va fer 
determinat Govern quan es va fer l’edifici 112 entre 
l’autovia de Tarragona a Reus, que és un edifici que 
està buit i no serveix per a res i que és més alt que la 
mateixa xemeneia de la química? (Remor de veus.) Bé, 
això ho van fer partits polítics que després vénen aquí 
i parlen de les petjades i de...

El president

Senyor diputat, un momentet, i senyora diputada, fins 
fa un instant la diputada Vallet... (Remor de veus.) Es-
colti’m un moment, diputada. La diputada Vallet ha 
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fet una valoració respecte al grup. Vostè no l’ha feta. 
Però està senzillament fent una referència que és de 
caràcter polític i no personal, i són admissibles...

Hortènsia Grau Juan

Puc fer-ho també de caràcter polític, president. 

El president

D’acord, vostè té l’oportunitat de fer-ho. Ja els ho he 
advertit. Són valoracions de caràcter polític i no per-
sonal, que és el que li hem demanat al senyor Batet, 
malgrat que li he demanat que moderi la seva inter-
venció, com a tothom. Però té dret a fer una valoració 
política, com la que ha fet la senyora Vallet fa només 
tres minuts o quatre minuts..., abans.

Albert Batet i Canadell

Jo tan sols volia posar en èmfasi que hi han hagut pet-
jades tant o més dures que les que es parlen; al contra-
ri, jo crec que té un positiu.

Miri, per acabar, senyor Pons, ja acabo, des de l’es-
tima personal, crec que les seves consideracions són 
escoltades per aquest diputat i per aquest grup parla-
mentari, entenent que les postures, en aquest sentit, 
són divergents, però que la participació de les perso-
nes fa i enriqueix el projecte i aquest és un Govern que 
està disposat a parlar-ne i dialogar, i, per tant, m’ofe-
reixo personalment, doncs, per parlar amb vostès per 
tal que ho puguin fer arribar d’una forma concreta.

Acabo, perquè ha fet una consideració que, a més a 
més, m’afecta com a alcalde de Valls, i crec que l’he de 
posar de manifest, senyor president, si em permet un 
últim punt, una última consideració. L’A-27. Per anar 
de Valls a la Canonja passo quinze rotondes. Acabo 
la consideració. Crec que hem de ser més eficients en 
la gestió del territori i de les nostres infraestructures. 
Hi han pagesos expropiats, propietaris expropiats, pai-
satge mal fet, perquè ara vingui vostè aquí i digui que 
aquesta carretera s’hauria de qüestionar si és necessà-
ria o no. Per a Valls, per al Camp de Tarragona, per a 
l’Alt Camp i per a la Conca és molt necessària.

El president

Diputat, ara hauria d’anar acabant.

Albert Batet i Canadell

Acabo, senyor president.

El president

Gràcies. Ara és el torn del nostre compareixent. (Hor-
tènsia Grau Juan demana per parlar.) Vostè vol fer ús 
de la paraula? Doncs, faci-ho, diputada.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, president. Miri, és que abans jo en cap mo-
ment no he parlat del grup que el diputat representa. 

He exposat... I abans ja quan ha dit alguna cosa del 
tripartit i el blanqueig i els casinos... A veure, jo crec 
que no es poden anar dient mentides, i que quan no es 
tenen arguments es diuen mentides. I el tema del 112 
ja és recurrent. El 112 no és més alt, el 112 respon a 
un model de protecció civil, de gestió d’alt risc en un 
lloc químic, que ja li ho he explicat quaranta vegades. 
I, per tant, el senyor Batet que tregui aquests tòpics re-
iteradament, fora de context, és que no em sembla cor-
recte. I, per tant, com que...

El president

Perdó, diputada...

Hortènsia Grau Juan

...aquestes compareixences duraran més i sentirà co-
ses que no li agradaran, jo li demano que no posi més 
el retrovisor, i que, bé, jo ja li ho he dit, no l’he atacat, 
he exposat temes relacionats amb el projecte, no amb 
la gestió que en fa CiU. Podem entrar-hi, també, en ai-
xò, però llavors es pot embrutar molt aquesta... I crec 
que no és la qüestió.

Gràcies.

El president

Només fer-li una consideració, diputada, i crec que ho 
he dit al principi de la intervenció, aquest matí. Una 
cosa són les al·lusions personals... Per cert, sense cap 
al·lusió personal, vostè ha fet una resposta política a la 
intervenció d’aquest diputat, aprofitant el tràmit d’una 
al·lusió personal, que no són aquí acceptades en la co-
missió, dit sigui de pas. Una cosa són les al·lusions per-
sonals, i aquest president els ha dit que no concedirà 
sobre al·lusions personals cap paraula. I només per res-
pecte parlamentari, per l’estima parlamentària que li 
tinc li he permès seguir amb l’ús de la paraula. 

Una altra cosa diferent són les valoracions polítiques, 
respecte a aquest Govern, l’anterior o el que vingui. 
Aquest president empararà totes les valoracions polí-
tiques. I vostè, naturalment, està amb la llibertat de fer 
la valoració política que cregui oportuna, tot tenint en 
compte –i crec que els ho he dit als diputats– que tindran 
en successives intervencions la possibilitat de fer les se-
ves valoracions en cadascuna de les intervencions. De 
manera que si a vostè li sembla, diputada, no permetrem 
les al·lusions personals, per això li he recomanat al di-
putat Batet i a tots vostès: no al·ludeixin personalment a 
cap diputat. Però aquesta comissió és essencialment po-
lítica, com podríem prescindir de les valoracions políti-
ques, afectin aquest Govern o l’anterior?

Ara sí que és el seu torn, senyor Joan Pons. Té set mi-
nuts i mig, i crec que vostè ho podrà fer, amb la capa-
citat de síntesi que ha demostrat en la primera inter-
venció. Moltes gràcies, senyor compareixent.

Joan Pons Solé

Moltes gràcies. Després de tots aquest minuts de pre-
guntes i qüestions, bé, en resposta al Grup Parlamen-
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tari d’Esquerra, abans de res gràcies per voler-nos fa-
cilitar tots aquests documents que fins ara no se’ns 
han facilitat o no estan a disposició del públic.

Quant a una proposta alternativa o què plantegem 
nosaltres, si plantegem estrictament aturar Barcelona 
World o no –això també en resposta a totes les forma-
cions polítiques–, nosaltres entenem que com a plata-
forma, la qual la formen persones voluntàries, que te-
nim els recursos que tenim temporals i logístics, no és 
la nostra funció plantejar plans B. 

Tot i així, també en resposta a una qüestió de la di-
putada Grau, evidentment, aquests terrenys tenen una 
finalitat turística, com ja es preveia abans de plantejar 
tot això. El mateix Pla territorial parcial del Camp de 
Tarragona ja dibuixa aquesta zona amb un ús turís-
tic. Però no hem d’oblidar que aquesta peça se situa 
en un territori amb una elevadíssima pressió humana, 
sobretot durant l’estiu, amb una elevadíssima pressió 
de carreteres –cinquanta mil carreteres–, amb una 
elevada pressió d’indústria. Per tant, si haguéssim de 
plantejar un pla B, el que s’hauria de plantejar és un 
projecte amb un baix impacte i amb una baixíssima 
pressió. L’exemple que hi ha ara, doncs, del Lumine, 
el Beach Club i això, amb les nostres reserves, però 
sí que respon a un projecte, doncs, amb un impacte i 
amb una pressió molt més baixos. 

Amb això també dir-los que des de fa ja molts anys 
l’entitat GEPEC ha elaborat propostes per fer viables 
els espais naturals de la Pineda, de Salou, i que vagin 
entrelligats amb els espais del cap de Salou. Doncs, 
per què no plantejar projectes que vagin en aquesta lí-
nia. Evidentment, no generaran mai els suposats mi-
lers de llocs de treball, evidentment.

Bé, i dir-los que espais com la Sèquia Major, en res-
posta al comentari del diputat Sabaté..., la Sèquia Ma-
jor ja està protegida de per si, ja està dins del PEIN. 
Però si s’hi fixen, en els plànols de Barcelona World, 
tant els primers com els que hi ha a la pàgina web, 
queda dintre del suposat recinte de Barcelona World. 
Per tant, això ens preocupa. Evidentment que és un es-
pai protegit per llei, per la llei del PEIN, per tant, en 
principi no s’hauria de poder excloure del PEIN, pe-
rò el fet que s’incorpori de per si a dins del recinte de 
Barcelona World ens preocupa.

Bé, en resposta a les qüestions de la diputada Vallet, 
de les CUP, dir-li que tenim el suport ara mateix 
de més de trenta col·lectius al territori. En voldrí-
em més, tant de bo. Sobretot voldríem poder haver 
aconseguit més suports locals, sobretot de munici-
pis com ara Salou, però, evidentment, quan se’ns 
veta fer actes d’informació a Salou, quan determi-
nats funcionaris públics del municipis de Salou te-
nen les ordres de treure cartells d’actes en el mateix 
municipi de Salou, i un llarg etcètera, evidentment 
deu entendre que aconseguir suports locals no ha 
estat gens fàcil.

Però fins ara dir-los que en tot el seguit de xerrades i 
actes que sí que se’ns han permès, en municipis com 
Vila-seca, no?, no hem trobat fins ara una accepta-
ció popular del projecte Barcelona World, i el públic 
no era, diguem-ne, afí políticament a nosaltres, si és 

que tenim algun ideal polític en aquest sentit. Hi ha-
via públic molt divers, hi havia públic..., des de treba-
lladors de Port Aventura fins a públic ciutadà de peu. 
I tothom, en explicar-los els nostres plantejaments so-
bre Barcelona World –que evidentment són els nostres 
plantejaments, tant de bo poguessin anar-hi tots vos-
tès i explicar-los-ho–, el suport a Barcelona World era 
pràcticament nul.

I tant de bo tinguéssim una democràcia capaç, doncs, 
de poder opinar i al final poder votar sobre projectes 
de futur, sobre projectes que haurien de generar noves 
economies, tant de bo poguéssim consultar això.

I, finalment, doncs, en resposta a les qüestions que 
plantejava el diputat Batet, de Convergència i Unió, 
bé, el desenvolupament logístic i industrial de la zona, 
doncs, aquesta propera al CRT, evidentment, ha lli-
gat el territori, territori que durant molts anys ha estat 
sense un planejament ben definit, evidentment. Però 
no oblidem també com se van fer certes coses al CRT, 
amb expropiacions en base a un interès públic que po-
dríem posar en dubte. L’any 89 jo tenia cinc anys, per 
tant, evidentment jo l’any 89 no era dels que feia ban-
dera de «no a Port Aventura», perquè no sabia ben bé 
ni què era tot això. I la indústria, els qui som de la 
Canonja ben bé que ho sabem, com se va instal·lar la 
indústria, fins i tot que ens va fer perdre el fet que fós-
sim municipi. Per tant, evidentment, s’ha aconseguit 
un territori molt més lligat, però no oblidem com s’ha 
fet tot això. 

I, bé, la protecció dels espais naturals no depèn estric-
tament del CRT. La protecció dels espais naturals de-
pèn del PEIN, i en el cas de les platges, del Pla costa-
ner. Per tant, entenc que vincular-ho al CRT no seria 
del tot correcte.

Ja ho ha dit la diputada Grau, l’edifici del 112 evident-
ment no és més alt que les xemeneies de la indústria 
química. Les xemeneies de la indústria química fan 
cent trenta metres, la de Basf. Llavors, tant de bo tots 
els edificis fossin –ambientalment, parlo– com el del 
112. Econòmicament és cert que potser no va ser la 
inversió correcta, potser sí, potser no, però ambiental-
ment tant de bo tots fossin com l’edifici del 112, i tant 
de bo projectes com el de Barcelona World es plante-
gessin amb uns criteris ambientals i sostenibles com 
al seu dia ho van fer.

I, finalment, sobre l’autovia A-27, crec que no és 
aquest el lloc del debat sobre la conveniència o no 
de l’A-27, però deixi’m dir-li que, com a ambientò-
leg i que a nivell professional, doncs, he estudiat di-
ferents carreteres al llarg de la meva trajectòria, bé, 
el discurs de l’A-27 me resulta a vegades familiar 
amb el desdoblament de l’A-7, amb el túnel de Bra-
cons, no?, amb el qual es justificava una gran car-
retera, podent-se plantejar alternatives com podria 
ser alliberar peatges, com podria ser desdoblar ac-
tuals carreteres. I en aquest cas, en el cas de l’A-
27, doncs, les obres han començat, no se sap com 
acabarà, si al final serà de peatge, fins i tot, com 
algunes persones ja han dit. Però, bé, entenem que 
aquest no és el motiu de debat.
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El president

Li agraïm molt, senyor Pons, les dues intervencions. 
Aquesta darrera l’ha clavat, set trenta, exactament. 
I agraïm la seva presència aquí, les seves explicaci-
ons, que han estat d’alt interès. També a les persones 
que l’han acompanyat els donem les gràcies per la se-
va presència aquí. 

I sense més...

Albert Batet i Canadell

President, si em permet una intervenció final.

El president

En qualitat de què, senyor...?

Albert Batet i Canadell

En qualitat del tema que hem parlat al dematí sobre un 
compareixent de...

El president

Perfecte, té vostè la paraula. 

Albert Batet i Canadell

Moltes gràcies, senyor president. Amb el benentès que 
la voluntat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió és fomentar el diàleg i la participació i, doncs, 
que puguin vindre fins i tot persones contràries a pro-
jectes que defensa aquest grup parlamentari, i puguin 
vindre a exposar-se aquí, en seu de la comissió, per-
què creiem que enriqueix la democràcia i, per tant, en-
riqueix la participació, i també pot enriquir el projec-
te, senyor president, des del nostre grup parlamentari 
faríem la proposta, perquè no s’entengués que no do-
nem veu a totes les persones que volen els diferents 
grups parlamentaris, doncs, que el mateix proponent, 
malgrat hagi fet una roda de premsa avui aquest matí, 
al costat de dos grups parlamentaris, com és el d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa i la Candidatura d’Unitat Popular, doncs, pogu-
és ser la persona que vingués a la comissió a poder-ne 
parlar. Amb el benentès que s’entengui la nostra vo-
luntat d’escoltar totes les veus, encara que siguin con-
tràries al projecte, i creiem que forma part també de la 
nostra responsabilitat com a grup parlamentari i com 
a grup parlamentari del Govern. 

Per tant, demanaríem al president que vostès matei-
xos fessin la gestió amb la persona compareixent, en 
aquests termes, de l’associació, i tan aviat pogués vin-
dre, vostès mateixos ho calendaritzin i ho situïn.

Moltes gràcies, senyor president.

El president

Gràcies, senyor Batet. Pregunta al conjunt de grups 
parlamentaris presents a la cambra: la proposta que 
fa el diputat Batet en nom de Convergència i Unió els 

sembla convenient? L’accepten sense cap mena de di-
ficultat? (Pausa.) D’acord.

Vull que sàpiguen vostès el següent. El dia 28 de ge-
ner, efectivament, per motius de desplaçament i de 
viatge, però per no faltar a la compareixença, el se-
nyor Adserà compareixerà a dos quarts de deu del ma-
tí. (Veus de fons.) A les nou del matí –perdó–, a les 
nou del matí compareixerà el senyor Adserà. (Veus de 
fons.) Sí, els ho farem arribar, però que ho sàpiguen ja. 
Això voldria dir que el dijous dia 30, 30... (Remor de 
veus.) Doncs, digui’m vostè el dia que és; el 28? (Veus 
de fons.) Doncs, el dia 28 el senyor Adserà apareixerà 
a les nou del matí –a les nou del matí. La resta..., pràc-
ticament no farem cap canvi, i això ens permetrà, com 
vostès suggerien, que el dia 30 puguem col·locar, justa-
ment, la intervenció que avui no hem pogut realitzar, 
que és la que acaba de realitzar el diputat Batet, a les 
9.30. De manera que a les 9.30 compareixeria el se-
nyor, doncs, al qual feien referència vostès i a les nou 
del dia 28 compareixerà el senyor Adserà.

(Pere Aragonès i Garcia demana per parlar.) A veure, 
senyor Aragonès...

Pere Aragonès i Garcia

Primer que estem satisfets, per part del nostre grup, 
que la compareixença del senyor Adserà s’avanci per-
què entenem que és important de cara a la resta de 
condicionants, pot explicar moltes coses del projecte. 
De totes maneres, nosaltres seríem partidaris de man-
tenir l’horari normal i que comencés el senyor Adserà 
i després les altres retardar-les una mica, atenent tam-
bé que la importància dels treballs de la comissió per 
la mateixa activitat del senyor Adserà és rellevant, per 
no alterar el treball de la comissió que teníem previst. 
És que..., és a dir...

El president

Escolti’m, diputat...

Pere Aragonès i Garcia

És a dir, president...

El president

Deixarem que el lletrat li doni una explicació i vos-
tès...

Pere Aragonès i Garcia

La meva explicació és molt clara...

El president

L’hem entès –l’hem entès.

Pere Aragonès i Garcia

És a dir, estem treballant un projecte de llei que pre-
veu uns canvis perquè hi ha una proposta d’una deter-
minada inversió que hem de valorar. No entrem a la 
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valoració, encara. Els proposants de la proposta d’in-
versió es poden adaptar una mica al Parlament.

El president

Sí, però, senyor...

Pere Aragonès i Garcia

És això. Perquè crec que és una qüestió de formes. 
(Veus de fons.)

El president

Senyor diputat, aquí el que ha succeït és que nosaltres 
teníem prevista la compareixença del senyor Adserà el 
dia 30. Atengui. Si mantenim la proposta de compa-
reixença el dia 30, el senyor Adserà no compareixerà. 
Per tant, hem decidit, i així crec que és la millor ma-
nera de fer-ho, de poder-lo passar al dia 28, i fer-ho de 
manera que de tot el conjunt de persones que han de 
comparèixer a la comissió, senyor diputat, no hàgim 
de canviar l’hora de la compareixença. 

Això variarà, fixi’s vostè... Primer, atén a un criteri, 
que crec que la diputada Grau havia demanat, que el 
senyor Adserà com abans pugui comparèixer, millor. 
Satisfets. I el que varia el que està proposant el lletrat, 
i aquest president li dóna suport, del que ens diu vos-
tè és mitja hora. I ens farà canviar per mitja hora totes 
les compareixences que tenim previstes. I no és ni per 
aquest diputat, ni per l’altre diputat, ni pels diputats de 
més enllà, sinó pels compareixents, que els tornarem 
a canviar l’hora de la compareixença per tercera vega-
da, perquè ho han canviat pel Ple. Jo crec que aques-
ta mitja hora, diputat Aragonès, de veritat val la pena 
que ens la prenguem...

Pere Aragonès i Garcia

No és una qüestió de mitja hora, és una qüestió de for-
mes, que crec que el Parlament i la comissió tenen 
establert un calendari de treball, i que al final aquest 
projecte i aquestes modificacions normatives, si es 
fan, és per valorar una determinada inversió, i els pro-
motors de la inversió poden adaptar-se mitja hora, no-
més faltaria això. 

El president

Però, perdoni’m, diputat, perdoni’m... 

Pere Aragonès i Garcia

I jo ja entenc tot això dels altres, però...

El president

No, però, diputat, crec que... Vostè insisteix en una co-
sa, i permeti’m que jo insisteixi en la mateixa. O sigui, 
no és un problema del senyor Adserà i l’hora que ell 
compareix. Nosaltres li hem dit a les nou per no modi-

ficar la compareixença de tots els altres. O sigui, no hi 
ha una actitud per part del senyor Adserà de dir: «Vull 
comparèixer a les nou.» Hi havia l’actitud de dir: «No 
puc comparèixer el dia 30, si no comparec el dia 28.» 
I per no modificar tots els altres, que seria una vegada 
més tornar a..., hem decidit a les nou, que, a més, lliga, 
crec jo, sincerament, amb l’esperit polític de la seva 
intervenció, i de la diputada Grau: com abans sentim 
el senyor Adserà, em sembla que, millor. Doncs, serà 
mitja hora abans del que teníem previst començar la 
sessió. Si a vostès no els sembla malament, i, de veri-
tat, és que això ens fa canviar tots els compareixents.

Pere Aragonès i Garcia

Jo no vull allargar-ho més.

El president

Gràcies, diputat.

Pere Aragonès i Garcia

És igual, però crec que ha quedat clar l’esperit que hi 
havia darrere. Crec que era important. Ja està.

(Hortènsia Grau Juan demana per parlar.)

El president

Vostè vol parlar, diputada?

Hortènsia Grau Juan

Sí, una qüestió. 

El president

Doncs, digui.

Hortènsia Grau Juan 

Agrair-li al diputat Batet el canvi, però dir-li que, en 
tot cas, nosaltres el que demanàvem era un represen-
tant de l’associació. Celebrem que sigui el senyor Pe-
rendreu, però ja ens hauria estat bé qualsevol altra 
persona d’associació que haguessin proposat, eh? El 
que volíem era que comparegués alguna associació de 
gent que treballa amb ludopaties.

El president

D’acord. Jo crec que això... Podem donar-nos per sa-
tisfets tots que compareix el que vostè demanava, l’as-
sociació, i a més el senyor Perendreu, que ha estat 
aquest matí amb nosaltres.

Moltes gràcies, gràcies a tots, senyores i senyors di-
putats.

La sessió s’aixeca a les vuit del vespre. 
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PUNT 1 | DEBAT I VOTACIÓ


Projecte de llei de l’impost sobre els dipò-
sits en les entitats de crèdit
Tram. 200-00001/10


Informe de la Ponència de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost


A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost


La Ponència de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, nomenada el dia 2 d’octubre de 2013 i in-
tegrada per la diputada Montserrat Ribera i Puig, del 
GP de Convergència i Unió, que n’ha estat designa-
da ponent relatora; el diputat Pere Aragonès i Gar-
cia, del GP d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
la diputada Alícia Romero Llano en substitució del 
diputat Maurici Lucena i Betriu, del GP Socialista; el 
diputat José Antonio Coto Roquet, del GP del Partit 
Popular de Catalunya; el diputat Josep Vendrell Gar-
deñes, del GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa; el diputat Jordi Cañas Pé-
rez, del GP de Ciutadans, i la diputada Isabel Vallet 
Sànchez, del Grup Mixt, de conformitat amb el que 
estableix l’article 109.4 del Reglament del Parlament, 
s’ha reunit al Palau del Parlament el dia 17 de de-
sembre de 2013. Han assessorat la Ponència el lletrat 
Pere Sol i Ordis i l’assessora lingüística Marta Payà 
Canals, i l’ha assistida el gestor parlamentari Àngel 
Zardoya i Regidor.


Després d’estudiar el Projecte de llei de l’impost so-
bre els dipòsits en les entitats de crèdit (tram. 200-
00001/10) i les esmenes presentades, d’acord amb el 
que disposa l’article 109.1, 2 i 3 del Reglament del 
Parlament, la Ponència ha establert l’Informe següent:


Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits  
en les entitats de crèdit


Advertiment previ


Amb caràcter general la Ponència ha adoptat la pro-
posta d’adequació juridicolingüística elaborada pels 
Serveis del Parlament, fins i tot en els casos en què 
no s’hagi presentat cap esmena amb relació a algun 
article o que la Ponència no faci una recomanació es-
pecífica amb relació a les esmenes presentades. El text 
proposat és el que consta en el predictamen que s’an-
nexa a aquest informe.


Article 1. Naturalesa i objecte


Text presentat


Es crea, com a impost propi de la Generalitat de Ca-
talunya, l’impost sobre els dipòsits en les entitats de 
crèdit, de naturalesa directa, que grava els dipòsits 
efectuats pels clients en les entitats de crèdit, per qual-
sevol negoci i varietat jurídica, sempre que comportin 
l’obligació de restitució.


Recomanacions de la Ponència


Atès que l’impost fou creat pel Decret Llei 5/2012 i no 
tindria sentit la reiteració de l’acte de creació, la Po-
nència recomana una esmena tècnica amb el text que 
consta com a article 1 al predictamen que s’annexa a 
aquest informe.


Article 2. Àmbit d’aplicació territorial


Text presentat


L’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit se-
rà d’aplicació en l’àmbit territorial de Catalunya.


No s’han presentat esmenes.


Article 3. Fet imposable


Text presentat


Constitueix el fet imposable de l’impost sobre els di-
pòsits en les entitats de crèdit la captació i tinença, 
qualsevol que sigui la seva naturalesa jurídica, de fons 
de tercers, sota la forma de dipòsits, per part de les en-
titats a què es refereix l’article 5 d’aquest Decret llei, 
sempre que comporti l’obligació de restitució.


No s’han presentat esmenes.


Article 4. Supòsits de no-subjecció


Text presentat


No estan subjectes a aquest impost:


1. El Banc d’Espanya


2. El Banc Central Europeu


3. El Banc Europeu d’Inversions


4. L’Institut de Crèdit Oficial


5. Les seccions de crèdit de les cooperatives


6. Amb caràcter general, les autoritats de regulació 
monetària
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Esmenes presentades


1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (1)


D’addició a l’article 4


1. El Banc d’Espanya


2. El Banc Central Europeu


3. El Banc Europeu d’Inversions


4. L’Institut de Crèdit Oficial


4. bis L’Institut Català de Finances


5. Les entitats de crèdit de naturalesa cooperativa i 
Les seccions de crèdit de les cooperatives


6. Amb caràcter general, les autoritats de regulació 
monetària


Recomanacions de la Ponència


La Ponència recomana l’esmena 1 pel que fa a la in-
clusió de l’Institut Català de Finances en els supòsits 
de no-subjecció i no fa cap recomanació pel que fa a 
l’eventual inclusió de les entitats de crèdit de naturale-
sa cooperativa entre els dits supòsits.


Article 5. Subjectes passius


Text presentat


1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, de 
l’impost sobre els dipòsits en entitats de crèdit, les 
persones jurídiques que, d’acord amb la normativa 
d’aplicació, tinguin la consideració d’entitats de crèdit 
i captin, en l’àmbit territorial de Catalunya, ja sigui 
per mitjà de la seva seu central o de les seves sucursals 
i oficines situades en el referit àmbit territorial, fons 
de tercers amb obligació de restituir-los.


2. Resta prohibida la repercussió a tercers de la quota 
de l’impost i, per tant, no tindran efecte davant l’admi-
nistració tributària de Catalunya els pactes que con-
tradiguin el que aquí es disposa.


Esmenes presentades


Addició de nous apartats


2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (2)


D’addició d’un nou punt 1 bis a l’article 5


1 bis. Als efectes del que preveu aquesta Llei, són en-
titats de crèdit les definides en l’article 1 del Reial De-
cret Legislatiu 1298/1986, de 28 de juny, sobre adap-
tació del dret vigent en matèria d’entitats de crèdit al 
de les Comunitats Europees.


Recomanacions de la Ponència


La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena 2.


Article 6. Base imposable


Text presentat


1. Constitueix la base imposable d’aquest impost, com 
a manifestació de la capacitat econòmica, la quantia 
econòmica total, equivalent al resultat de mitjanar 
aritmèticament i al final de cada trimestre del perío-
de impositiu les partides P4.2.1, dipòsits a la vista i 
P4.2.2, dipòsits a termini d’altres sectors residents, del 
passiu del balanç de les entitats de crèdit que restin 
inclosos, en els seus estats financers individuals, a la 
part que corresponguin als dipòsits captats per la seu 
central o per les sucursals situades en l’àmbit territo-
rial català, quantia que serà minorada en l’import de la 
partida P4.1.5, 4.2.5, 4.3.2 i 4.4.5, participacions eme-
ses que corresponguin a la seu central o oficines situa-
des a Catalunya.


2. Als efectes de la determinació dels paràmetres 
d’aquest article, serà d’aplicació el que disposen el tí-
tol segon i l’annex 4 de la Circular 4/2004, de 22 de 
desembre, del Banc d’Espanya, a entitats de crèdit, 
sobre normes de informació financera pública reser-
vada i models d’estats financers, o norma que la subs-
titueixi.
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Esmenes presentades


Apartat 1


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)


De l’apartat 1 de l’article 6


«1. Constitueix la base imposable d’aquest impost, com 
a manifestació de la capacitat econòmica, la quan-
tia econòmica total, equivalent al resultat de mitjanar 
aritmèticament i al final de cada trimestre del perío-
de impositiu les partides P4.2.1, dipòsits a la vista i 
P4.2.2, dipòsits a termini d’altres sectors residents, del 
passiu del balanç de les entitats de crèdit que restin 
inclosos, en els seus estats financers individuals, a la 
part que corresponguin als dipòsits captats per la seu 
central o per les sucursals situades en l’àmbit territo-
rial català, quantia que serà minorada amb els “Ajus-
taments per valoració” inclosos en la partida 4.2.5, 
que corresponguin a la seu central o oficines situades 
a Catalunya.»


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP Socialista (1)


Article 6, apartat 1


«1. Constitueix la base imposable d’aquest impost, 
com a manifestació de la capacitat econòmica, l’im-
port resultant del promig aritmètic del saldo final de 
cada trimestre del període impositiu les partides P4, 
dipòsits de la clientela, del passiu del balanç [...].


[...]».


5 Esmena núm. 5
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)


Supressió i addició a l’article 6.1


1. Constitueix la base imposable d’aquest impost, com 
a manifestació de la capacitat econòmica, la quantia 
econòmica total, equivalent al resultat de mitjanar 
aritmèticament i al final de cada trimestre del perío-
de impositiu les partides P4.2.1, dipòsits a la vista i 
P4.2.2, dipòsits a termini d’altres sectors residents, del 
passiu del balanç de les entitats de crèdit que restin 
inclosos, en els seus estats financers individuals, a la 
part que corresponguin als dipòsits captats per la seu 
central o per les sucursals situades en l’àmbit territo-
rial català, quantia que serà minorada amb els “Ajus-
taments per valoració” inclosos en l’import de la par-
tida P4.1.5, 4.2.5, 4.3.2, i 4.4.5 participacions emeses 
que corresponguin a la seu central o oficines situades 
a Catalunya.»


6 Esmena núm. 6
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (3)


De modificació a l’article 6 punt 1


1. Constitueix la base imposable d’aquest impost, com 
a manifestació de la capacitat econòmica, la quantia 
econòmica total, equivalent al resultat de mitjanar 
aritmèticament i al final de cada trimestre del període 
impositiu la partida 4 dipòsits a la clientela a les parti-
des P4.2.1, dipòsits a la vista i P4.2.2, dipòsits a termini 
d’altres sectors residents, del passiu del balanç de les 
entitats de crèdit que restin inclosos, en els seus estats 
financers individuals, a la part que corresponguin als 
dipòsits captats per la seu central o per les sucursals 
situades en l’àmbit territorial català, quantia que serà 
minorada en l’import de la partida P4.1.5, 4.2.5, 4.3.2 
i 4.4.5, participacions emeses que corresponguin a la 
seu central o oficines situades a Catalunya.


Recomanacions de la Ponència


La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 3 i 5.


Així mateix, atès que en la legislació bancària de re-
ferència es distingeix entre sucursals i oficines i que, 
d’altra banda i d’acord amb la mateixa legislació, no 
és el mateix una «oficina operativa» que una «ofici-
na de representació», ja que aquestes darreres no po-
den captar dipòsits sinó que s’han de limitar a rea-
litzar activitats merament informatives o comercials 
sobre qües tions bancàries i financeres o econòmiques, 
la Ponència recomana una esmena tècnica substituint 
l’expressió «seu central o per les sucursals situades en 
l’àmbit territorial català» per «seus, sucursals i ofici-
nes operatives situades en l’àmbit territorial de Catalu-
nya». Aquesta esmena tècnica també s’ha de traslladar 
a les altres parts de l’articulat en que correspongui.


La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes 4 i 6.


Article 7. Deute tributari


Text presentat


1. La quota íntegra serà el resultat d’aplicar a la base 
imposable l’escala de gravamen següent: 
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Esmenes presentades


Apartat 1


3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)


De l’apartat 1 de l’article 6


«1. Constitueix la base imposable d’aquest impost, com 
a manifestació de la capacitat econòmica, la quan-
tia econòmica total, equivalent al resultat de mitjanar 
aritmèticament i al final de cada trimestre del perío-
de impositiu les partides P4.2.1, dipòsits a la vista i 
P4.2.2, dipòsits a termini d’altres sectors residents, del 
passiu del balanç de les entitats de crèdit que restin 
inclosos, en els seus estats financers individuals, a la 
part que corresponguin als dipòsits captats per la seu 
central o per les sucursals situades en l’àmbit territo-
rial català, quantia que serà minorada amb els “Ajus-
taments per valoració” inclosos en la partida 4.2.5, 
que corresponguin a la seu central o oficines situades 
a Catalunya.»


4 Esmena núm. 4
De modificació
GP Socialista (1)


Article 6, apartat 1


«1. Constitueix la base imposable d’aquest impost, 
com a manifestació de la capacitat econòmica, l’im-
port resultant del promig aritmètic del saldo final de 
cada trimestre del període impositiu les partides P4, 
dipòsits de la clientela, del passiu del balanç [...].


[...]».


5 Esmena núm. 5
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)


Supressió i addició a l’article 6.1


1. Constitueix la base imposable d’aquest impost, com 
a manifestació de la capacitat econòmica, la quantia 
econòmica total, equivalent al resultat de mitjanar 
aritmèticament i al final de cada trimestre del perío-
de impositiu les partides P4.2.1, dipòsits a la vista i 
P4.2.2, dipòsits a termini d’altres sectors residents, del 
passiu del balanç de les entitats de crèdit que restin 
inclosos, en els seus estats financers individuals, a la 
part que corresponguin als dipòsits captats per la seu 
central o per les sucursals situades en l’àmbit territo-
rial català, quantia que serà minorada amb els “Ajus-
taments per valoració” inclosos en l’import de la par-
tida P4.1.5, 4.2.5, 4.3.2, i 4.4.5 participacions emeses 
que corresponguin a la seu central o oficines situades 
a Catalunya.»


6 Esmena núm. 6
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (3)


De modificació a l’article 6 punt 1


1. Constitueix la base imposable d’aquest impost, com 
a manifestació de la capacitat econòmica, la quantia 
econòmica total, equivalent al resultat de mitjanar 
aritmèticament i al final de cada trimestre del període 
impositiu la partida 4 dipòsits a la clientela a les parti-
des P4.2.1, dipòsits a la vista i P4.2.2, dipòsits a termini 
d’altres sectors residents, del passiu del balanç de les 
entitats de crèdit que restin inclosos, en els seus estats 
financers individuals, a la part que corresponguin als 
dipòsits captats per la seu central o per les sucursals 
situades en l’àmbit territorial català, quantia que serà 
minorada en l’import de la partida P4.1.5, 4.2.5, 4.3.2 
i 4.4.5, participacions emeses que corresponguin a la 
seu central o oficines situades a Catalunya.


Recomanacions de la Ponència


La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 3 i 5.


Així mateix, atès que en la legislació bancària de re-
ferència es distingeix entre sucursals i oficines i que, 
d’altra banda i d’acord amb la mateixa legislació, no 
és el mateix una «oficina operativa» que una «ofici-
na de representació», ja que aquestes darreres no po-
den captar dipòsits sinó que s’han de limitar a rea-
litzar activitats merament informatives o comercials 
sobre qües tions bancàries i financeres o econòmiques, 
la Ponència recomana una esmena tècnica substituint 
l’expressió «seu central o per les sucursals situades en 
l’àmbit territorial català» per «seus, sucursals i ofici-
nes operatives situades en l’àmbit territorial de Catalu-
nya». Aquesta esmena tècnica també s’ha de traslladar 
a les altres parts de l’articulat en que correspongui.


La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes 4 i 6.


Article 7. Deute tributari


Text presentat


1. La quota íntegra serà el resultat d’aplicar a la base 
imposable l’escala de gravamen següent: 


Base imposable  
fins euros


Quota íntegra  
en euros


Resta base imposable  
fins euros


Tipus aplicable  
percentatge


– – 150.000.000 0,3
150.000.000 450.000 600.000.000 0,4
600.000.000 2.250.000 en endavant 0,5


2. Deduccions generals. Seran deduïbles de la quota 
resultant en la forma prevista reglamentàriament les 
següents quantitats:


a) 200.000 euros, si el domicili social de l’entitat de 
crèdit es troba a Catalunya.


b) 5.000 euros per cada sucursal o oficina situada en 
l’àmbit territorial català, que s’elevarà a 5.500 euros 
si aquestes radiquen o estan situades en municipis la 
població dels quals, en el padró, sigui inferior a 2.000 
habitants.


3. Altres deduccions: seran deduïbles els imports se-
güents:


a) Els imports dels crèdits, préstecs i inversions que 
es destinin, en els termes previstos en la llei de pres-
supost de cada exercici i en l’àmbit territorial català, a 
finalitats d’utilitat pública, interès social i, en general, 
promoció econòmica.


b) Els destinats a finançar projectes de finançament 
publicoprivat realitzats en l’àmbit territorial català.


c) Els destinats al compliment de les obres socials de 
les fundacions de caràcter especial, de les fundacions 
de les caixes d’estalvis en relació amb la seva obra so-
cial i amb els fons d’educació, sempre que els fons si-
guin captats per aquestes entitats, per la via de la seva 
seu central, o de les seves sucursals o oficines en tots 
els casos situades en l’àmbit territorial català.


4. En relació amb el que disposa el número anterior, 
serà necessari, per a l’aplicació de les referides deduc-
cions, que les quantitats amb dret a deducció siguin 
efectivament una despesa real per a l’entitat o, prèvia 
la transferència corresponent, ho siguin per a altres 
entitats dependents d’aquesta. Per al cas que es trac-
ti de despeses de caràcter plurianual, es podrà deduir, 
en cada exercici, la quantitat efectivament invertida o 
deduir, en el primer període impositiu, la totalitat de 
l’import de la inversió, sempre que en aquest darrer 


cas l’execució de la despesa o inversió es realitzi dins 
dels dos anys immediatament següents, sens perju-
dici de les liquidacions que, per al cas d’incompliment  
de la justificació, puguin girar-se, amb els interessos de  
demora corresponents i les sancions que en aquest cas 
siguin procedents.


5. Quota líquida. La quota líquida serà el resultat 
d’aplicar a la quota tributària les deduccions que esta-
bleixen els números 2 i 3 d’aquest article. En cap cas la 
quota líquida podrà tenir un valor inferior a 0 euros, i 
en el cas que no sigui procedent l’aplicació de cap de-
ducció, la quota líquida serà igual a la quota íntegra.


6. Quota diferencial. La quota diferencial serà el re-
sultat de deduir de la quota líquida els pagaments a 
compte realitzats, sent compensable en la forma pre-
vista en aquest Decret llei quan la quota tributària re-
sultant de la liquidació sigui negativa i, si és positiva, 
formarà part íntegra de la quota resultant de la liqui-
dació.


7. La quota tributària resultant de l’autoliquidació serà 
el resultat d’addicionar a la quota diferencial els pa-
gaments a compte de l’exercici en curs donant dret a 
devolució, si aquest és negatiu, en la forma prevista en 
aquest Decret llei.


Esmenes presentades


Apartat 1


7 Esmena núm. 7
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (1)


Article 7, apartat 1


«1. La quota íntegra serà el resultat d’aplicar a la base 
imposable l’escala de gravamen següent: 


Base imposable  
fins euros


Quota íntegra  
en euros


Resta base imposable  
fins euros


Tipus aplicable  
percentatge


– – 150.000.000 0,0
150.000.000 450.000 600.000.000 0,0
600.000.000 2.250.000 en endavant 0,0


».
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8 Esmena núm. 8
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (4)


De modificació a l’article 7 punt 1


Base imposable  
fins euros


Quota íntegra  
en euros


Resta base imposable  
fins euros


Tipus aplicable  
percentatge


– – 150.000.000 0,3   0,34
150.000.000 450.000 600.000.000 0,4   0,46
600.000.000 2.250.000 en endavant 0,5   0,57


Apartat 3


Lletres a i b


9 Esmena núm. 9
De modificació
GP Socialista (2)


Article 7, apartat 3, lletra a


«3. Altres deduccions: seran deduïbles els imports se-
güents:


a) Els imports dels crèdits, préstecs i inversions que es 
destinin a projectes de desenvolupament o reactivació 
econòmica, en els termes que estableixi la llei de pres-
supostos de cada exercici pressupostari, i en l’àmbit 
territorial català.


[...]».


10 Esmena núm. 10
De supressió
GP Socialista (3)


Article 7, apartat 3, lletra b.


11 Esmena núm. 11


D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (5)


D’addició a l’article 7 punt 3


3. Altres deduccions: seran deduïbles els imports se-
güents:


a) Els imports dels crèdits, préstecs i inversions que 
es destinin, en els termes previstos en la llei de pres-
supost de cada exercici i en l’àmbit territorial català, 
a finalitats a projectes d’utilitat pública, interès social, 
ambiental i, en general, promoció econòmica orienta-
da a la creació de llocs de treball, previ informe del 
Departament d’Economia i Finances.


b) Els destinats a finançar projectes de finançament 
publicoprivat d’interès social i ambiental realitzats en 
l’àmbit territorial català.


Lletra c


12 Esmena núm. 12
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)


De la lletra c) de l’apartat 3 de l’article 7


«c) Les aportacions fetes a fundacions especials per 
activitat social feta en el territori de Catalunya. En el 
supòsit que l’entitat financera estigui controlada per 
una caixa d’estalvis o una fundació bancària, serà de-
duïble l’import de l’aportació que aquesta última des-
tini a activitat social feta en el territori de Catalunya, 
amb el límit del dividend pagat per l’entitat financera 
a la caixa d’estalvis o fundació bancària en el mateix 
període impositiu.»


13 Esmena núm. 13
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)


Modificació de l’article 7 apartat c


«c) Les aportacions fetes a fundacions especials per 
activitat social feta en el territori de Catalunya. En el 
supòsit que l’entitat financera estigui controlada per 
una caixa d’estalvis o una fundació bancària, serà de-
duïble l’import de l’aportació que aquesta última des-
tini a activitat social feta en el territori de Catalunya, 
amb el límit del dividend pagat per l’entitat financera 
a la caixa d’estalvis o fundació bancària en el mateix 
període impositiu.»
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8 Esmena núm. 8
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (4)


De modificació a l’article 7 punt 1


Base imposable  
fins euros


Quota íntegra  
en euros


Resta base imposable  
fins euros


Tipus aplicable  
percentatge


– – 150.000.000 0,3   0,34
150.000.000 450.000 600.000.000 0,4   0,46
600.000.000 2.250.000 en endavant 0,5   0,57


Apartat 3


Lletres a i b


9 Esmena núm. 9
De modificació
GP Socialista (2)


Article 7, apartat 3, lletra a


«3. Altres deduccions: seran deduïbles els imports se-
güents:


a) Els imports dels crèdits, préstecs i inversions que es 
destinin a projectes de desenvolupament o reactivació 
econòmica, en els termes que estableixi la llei de pres-
supostos de cada exercici pressupostari, i en l’àmbit 
territorial català.


[...]».


10 Esmena núm. 10
De supressió
GP Socialista (3)


Article 7, apartat 3, lletra b.


11 Esmena núm. 11


D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (5)


D’addició a l’article 7 punt 3


3. Altres deduccions: seran deduïbles els imports se-
güents:


a) Els imports dels crèdits, préstecs i inversions que 
es destinin, en els termes previstos en la llei de pres-
supost de cada exercici i en l’àmbit territorial català, 
a finalitats a projectes d’utilitat pública, interès social, 
ambiental i, en general, promoció econòmica orienta-
da a la creació de llocs de treball, previ informe del 
Departament d’Economia i Finances.


b) Els destinats a finançar projectes de finançament 
publicoprivat d’interès social i ambiental realitzats en 
l’àmbit territorial català.


Lletra c


12 Esmena núm. 12
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)


De la lletra c) de l’apartat 3 de l’article 7


«c) Les aportacions fetes a fundacions especials per 
activitat social feta en el territori de Catalunya. En el 
supòsit que l’entitat financera estigui controlada per 
una caixa d’estalvis o una fundació bancària, serà de-
duïble l’import de l’aportació que aquesta última des-
tini a activitat social feta en el territori de Catalunya, 
amb el límit del dividend pagat per l’entitat financera 
a la caixa d’estalvis o fundació bancària en el mateix 
període impositiu.»


13 Esmena núm. 13
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)


Modificació de l’article 7 apartat c


«c) Les aportacions fetes a fundacions especials per 
activitat social feta en el territori de Catalunya. En el 
supòsit que l’entitat financera estigui controlada per 
una caixa d’estalvis o una fundació bancària, serà de-
duïble l’import de l’aportació que aquesta última des-
tini a activitat social feta en el territori de Catalunya, 
amb el límit del dividend pagat per l’entitat financera 
a la caixa d’estalvis o fundació bancària en el mateix 
període impositiu.»


Addició de nous apartats


14 Esmena núm. 14
D’addició
GP de Convergència i Unió (3)


D’un apartat 5 bis a l’article 7


«5 bis. Pagament a compte. Es determinaran regla-
mentàriament els terminis i forma de realització del 
pagament a compte que s’obtindrà multiplicant per 
0,001 la base imposable corresponent a l’exercici an-
terior.»


15 Esmena núm. 15
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (3)


Addició d’un nou apartat 5 bis a l’article 7


«5 bis. Pagament a compte. Es determinaran regla-
mentàriament els terminis i forma de realització del 
pagament a compte que s’obtindrà multiplicant per 
0,001 la base imposable corresponent a l’exercici an-
terior.»


Apartat 6


16 Esmena núm. 16
De modificació
GP de Convergència i Unió (4)


De l’apartat 6 de l’article 7


«6. Quota diferencial. La quota diferencial serà el re-
sultat de deduir de la quota líquida els pagaments a 
compte realitzats, sent compensable en la forma pre-
vista reglamentàriament quan la quota tributària re-
sultant de la liquidació sigui negativa i, si és positiva, 
formarà part íntegra de la quota resultant de la liqui-
dació.»


17 Esmena núm. 17
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (4)


Modificació de l’article 7 apartat 6


«6. Quota diferencial. La quota diferencial serà el re-
sultat de deduir de la quota líquida els pagaments a 
compte realitzats, sent compensable en la forma pre-
vista en aquest Decret llei reglamentàriament quan la 
quota tributària resultant de la liquidació sigui nega-
tiva i, si és positiva, formarà part íntegra de la quota 
resultant de la liquidació.»


Apartat 7


18 Esmena núm. 18
De modificació
GP de Convergència i Unió (5)


De l’apartat 7 de l’article 7


«7. La quota tributària resultant de l’autoliquidació se-
rà el resultat d’addicionar a la quota diferencial els pa-
gaments a compte de l’exercici en curs donant dret a 
devolució, si aquest és negatiu, en la forma prevista 
reglamentàriament.»


19 Esmena núm. 19
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (5)


Modificació de l’article 7 apartat 7


«7. La quota tributària resultant de l’autoliquidació se-
rà el resultat d’addicionar a la quota diferencial els pa-
gaments a compte de l’exercici en curs donant dret a 
devolució, si aquest és negatiu, en la forma prevista en 
aquest Decret llei reglamentàriament.»


Recomanacions de la Ponència


La Ponència recomana com a esmena tècnica que 
l’article 7 se subdivideixi en tres articles: el 7 que  
ha de tractar de la tarifa de l’impost, és a dir, el conjunt  
de tipus de gravamen aplicables als diversos trams de la  
base liquidable –que en aquest cas coincideix amb  
la base imposable; el 7 bis, que tracta les deduccions; 
i el 7 ter la quota tributària, que defineix la quota ín-
tegra, la quantitat que resulta d’aplicar el tipus corres-
ponent als diversos trams de la base, i la quota líqui-
da, és a dir la quantitat que resulta d’aplicar sobre la 
quota íntegra les deduccions establertes a la llei. A fi 
de facilitar el debat de l’informe i el dictamen, s’ha 
fet ús dels números bis i ter, sens perjudici que un cop 
s’aprovi el contingut, d’ofici es procedeixi a la nume-
ració correlativa de l’articulat.


La Ponència recomana l’adopció d’una esmena trans-
accional entre les esmenes 9 i 11, que es reflecteix en 
la redacció de l’article 7 bis.2.a del predictamen.


La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 10.  
A efectes de la seva constància, en el predictamen es 
fa notar las supressió de l’article 7 bis.2.b. sens perju-
dici que un cop s’aprovi el contingut, d’ofici es proce-
deixi a suprimir la dita nota.


La Ponència recomana l’adopció d’una esmena trans-
accional entre les esmenes 12 i 13, que es reflecteix en 
la redacció de l’article 7 bis.1.b i 7 bis.2.c del predic-
tamen.


La Ponència recomana l’adopció d’una esmena trans-
accional entre les esmenes 16 i 17, que es reflecteix en 
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la redacció de l’article 7 ter del predictamen, amb la 
supressió de la referència a la quota diferencial de l’an-
tic apartat 6 de l’article 7.


La Ponència recomana l’adopció d’una esmena trans-
accional entre les esmenes 18 i 19, que es reflecteix en 
la redacció de l’article 7 ter del predictamen, amb la 
supressió de la referència a la quota tributària resultant 
de l’autoliquidació de l’antic apartat 7 de l’article 7.


La ponent de CiU anuncia la retirada de l’esmena 14. 
El ponent d’ERC anuncia la retirada de l’esmena 15.


La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes 7 i 8.


Article 8. Període impositiu i meritació


Text presentat


1. Constitueix el període impositiu l’any natural, llevat 
que l’inici de l’activitat per part de les entitats de crè-
dit en l’àmbit territorial de Catalunya s’hagi produït 
amb posterioritat al dia 1 de gener de cada exercici, 
cas en el qual s’iniciarà a partir de la referida data. En 
tot cas, conclourà el període impositiu quan s’extingei-
xi la personalitat jurídica de l’entitat de crèdit o deixin 
d’estar situades en el territori de Catalunya la seu cen-
tral, les oficines o sucursals.


2. L’impost es meritarà l’últim dia del període impo-
sitiu.


Recomanacions de la Ponència


La Ponència recomana una esmena tècnica amb el text 
que consta com a article 8 al predictamen, dividint 
l’apartat 1 del projecte en dos apartats, el primer del 
qual estableix quin és el període impositiu amb caràc-
ter general i el segon regula les excepcions.


Article 9. Autoliquidació


Text presentat


1. Les entitats financeres estan obligades a presentar 
l’autoliquidació de l’impost i a efectuar-ne l’ingrés cor-
responent, dins el termini que s’assenyali reglamentà-
riament.


L’autoliquidació anirà acompanyada dels llistats que 
es determinin reglamentàriament, amb informació 
relativa al saldo final de cada un dels quatre darrers 
trimestres naturals, de cada sucursal i/o seu central 
de l’entitat que sigui ubicada a Catalunya, desglossa-
da per modalitats i sense que es puguin emparar en 


el secret bancari per ometre dades en la informació 
esmentada.


2. El model d’autoliquidació s’ha d’aprovar per mitjà 
d’una ordre del conseller o consellera del departament 
competent en matèria tributària.


No s’han presentat esmenes.


Article 10. Gestió, recaptació i inspecció


Text presentat


La gestió, la recaptació i la inspecció de l’impost cor-
responen a l’Agència Tributària de Catalunya, d’acord 
amb el que disposa la Llei 7/2007, del 17 de juliol, de 
l’Agència Tributària de Catalunya, sens perjudici de la 
col·laboració amb els òrgans d’inspecció sectorialment 
competents per raó dels establiments financers que 
són objecte de control.


No s’han presentat esmenes.


Article 11. Liquidació provisional d’ofici


Text presentat


Si una entitat que compta amb oficines a Catalunya no 
presenta, dins de termini, l’autoliquidació correspo-
nent, els òrgans de gestió de l’Agència Tributària de 
Catalunya poden iniciar procediment destinat a prac-
ticar liquidació provisional, amb les dades de què dis-
posin.


El procediment de gestió per a la pràctica de liquida-
ció quan no hi ha hagut presentació d’autoliquidació 
es regularà per via reglamentària. En tot cas, haurà de 
contenir proposta de liquidació que es notifiqui a l’en-
titat, amb concessió d’un tràmit d’audiència per un ter-
mini no inferior a deu dies hàbils.


Sens perjudici de l’executivitat de la liquidació així 
practicada, els òrgans competents de l’Agència Tribu-
tària de Catalunya podran iniciar actuacions de com-
provació i investigació sobre el període objecte de la 
liquidació practicada.
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Esmenes presentades


20 Esmena núm. 20
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (6)


Supressió de tot l’article 11.


21 Esmena núm. 21


De modificació
GP de Convergència i Unió (6)


De l’article 11


«Article 11. Liquidació provisional d’ofici


Si una entitat que compta amb oficines a Catalunya 
no presenta, dins de termini, l’autoliquidació corres-
ponent, els òrgans de gestió de l’Agència Tributària de 
Catalunya poden iniciar procediment destinat a prac-
ticar liquidació provisional, amb les dades de què dis-
posin.


El procediment de gestió per a la pràctica de liquidació 
quan no hi ha hagut presentació d’autoliquidació es re-
gularà per via reglamentària. En tot cas, haurà de con-
tenir proposta de liquidació que es notifiqui a l’entitat, 
amb concessió d’un tràmit d’audiència per un termini 
no inferior a deu dies hàbils.


Sense perjudici de l’executivitat de la liquidació així 
practicada, els òrgans competents de l’Agència Tribu-
tària de Catalunya podran iniciar actuacions de com-
provació i investigació sobre el període objecte de la 
liquidació practicada.»


Recomanacions de la Ponència


La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 20 i 
21. A efectes de la seva constància, en el predictamen 
es fa notar las supressió de l’article 11 sens perjudici 
que un cop s’aprovi el contingut, d’ofici es procedei-
xi a suprimir la dita nota i a numerar correlativament 
l’articulat resultant.


Article 12. Infraccions i sancions


Text presentat


1. Les infraccions tributàries es tipifiquen i se san-
cionen d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 
58/2003, del 17 de desembre, general tributària, i les 
normes reglamentàries que la despleguen.


2. Les sancions han de ser imposades pels òrgans 
competents de l’Agència Tributària de Catalunya.


3. Es considerarà específicament com a infracció molt 
greu la deslocalització de dipòsits que, provinents 
d’oficines situades en el territori de Catalunya, es 
comptabilitzin en oficines situades fora d’aquest ter-
ritori.


4. La sanció tributària corresponent a la infracció per 
deslocalització de dipòsits serà igual al 50 per 100 de 
la quota deixada d’ingressar per aquest concepte.


En cas de reincidència, la sanció podrà arribar al 100 
per 100 de la quota deixada d’ingressar.


Esmenes presentades


Apartat 1


22 Esmena núm. 22
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (6)


D’addició a l’article 12 punt 1


1. Les infraccions tributàries es tipifiquen i se san-
cionen d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 
58/2003, del 17 de desembre, general tributària, i les 
normes reglamentàries que la despleguen, així com la 
Llei 22/2010, de 20 de juliol, de Codi de Consum de 
Catalunya.


Apartat 2


23 Esmena núm. 23
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (7)


D’addició a l’article 12 punt 2


2. Les sancions han de ser imposades pels òrgans 
competents de l’Agència Tributària de Catalunya i de 
l’Agència de Consum de Catalunya.


Recomanacions de la Ponència


La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes 22 i 23


la redacció de l’article 7 ter del predictamen, amb la 
supressió de la referència a la quota diferencial de l’an-
tic apartat 6 de l’article 7.


La Ponència recomana l’adopció d’una esmena trans-
accional entre les esmenes 18 i 19, que es reflecteix en 
la redacció de l’article 7 ter del predictamen, amb la 
supressió de la referència a la quota tributària resultant 
de l’autoliquidació de l’antic apartat 7 de l’article 7.


La ponent de CiU anuncia la retirada de l’esmena 14. 
El ponent d’ERC anuncia la retirada de l’esmena 15.


La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes 7 i 8.


Article 8. Període impositiu i meritació


Text presentat


1. Constitueix el període impositiu l’any natural, llevat 
que l’inici de l’activitat per part de les entitats de crè-
dit en l’àmbit territorial de Catalunya s’hagi produït 
amb posterioritat al dia 1 de gener de cada exercici, 
cas en el qual s’iniciarà a partir de la referida data. En 
tot cas, conclourà el període impositiu quan s’extingei-
xi la personalitat jurídica de l’entitat de crèdit o deixin 
d’estar situades en el territori de Catalunya la seu cen-
tral, les oficines o sucursals.


2. L’impost es meritarà l’últim dia del període impo-
sitiu.


Recomanacions de la Ponència


La Ponència recomana una esmena tècnica amb el text 
que consta com a article 8 al predictamen, dividint 
l’apartat 1 del projecte en dos apartats, el primer del 
qual estableix quin és el període impositiu amb caràc-
ter general i el segon regula les excepcions.


Article 9. Autoliquidació


Text presentat


1. Les entitats financeres estan obligades a presentar 
l’autoliquidació de l’impost i a efectuar-ne l’ingrés cor-
responent, dins el termini que s’assenyali reglamentà-
riament.


L’autoliquidació anirà acompanyada dels llistats que 
es determinin reglamentàriament, amb informació 
relativa al saldo final de cada un dels quatre darrers 
trimestres naturals, de cada sucursal i/o seu central 
de l’entitat que sigui ubicada a Catalunya, desglossa-
da per modalitats i sense que es puguin emparar en 


el secret bancari per ometre dades en la informació 
esmentada.


2. El model d’autoliquidació s’ha d’aprovar per mitjà 
d’una ordre del conseller o consellera del departament 
competent en matèria tributària.


No s’han presentat esmenes.


Article 10. Gestió, recaptació i inspecció


Text presentat


La gestió, la recaptació i la inspecció de l’impost cor-
responen a l’Agència Tributària de Catalunya, d’acord 
amb el que disposa la Llei 7/2007, del 17 de juliol, de 
l’Agència Tributària de Catalunya, sens perjudici de la 
col·laboració amb els òrgans d’inspecció sectorialment 
competents per raó dels establiments financers que 
són objecte de control.


No s’han presentat esmenes.


Article 11. Liquidació provisional d’ofici


Text presentat


Si una entitat que compta amb oficines a Catalunya no 
presenta, dins de termini, l’autoliquidació correspo-
nent, els òrgans de gestió de l’Agència Tributària de 
Catalunya poden iniciar procediment destinat a prac-
ticar liquidació provisional, amb les dades de què dis-
posin.


El procediment de gestió per a la pràctica de liquida-
ció quan no hi ha hagut presentació d’autoliquidació 
es regularà per via reglamentària. En tot cas, haurà de 
contenir proposta de liquidació que es notifiqui a l’en-
titat, amb concessió d’un tràmit d’audiència per un ter-
mini no inferior a deu dies hàbils.


Sens perjudici de l’executivitat de la liquidació així 
practicada, els òrgans competents de l’Agència Tribu-
tària de Catalunya podran iniciar actuacions de com-
provació i investigació sobre el període objecte de la 
liquidació practicada.
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Article 13. Recursos i reclamacions


Text presentat


Contra els actes de gestió, liquidació, inspecció i re-
captació dictats en l’àmbit de l’impost sobre els dipò-
sits en les entitats de crèdit es pot interposar un recurs 
de reposició potestatiu o una reclamació economico-
administrativa davant la Junta de Finances.


No s’han presentat esmenes.


Disposicions addicionals


Primera


Text presentat


1. Fins que no s’aprovi el Reglament de desplegament 
previst en aquest Decret llei, i per tal de facilitar el seu 
cobrament, les entitats de crèdit amb oficines obertes 
a Catalunya estaran obligades a notificar a l’Agència 
Tributària de Catalunya les dades que siguin necessà-
ries per a la pràctica de l’eventual liquidació, no més 
tard del 30 de gener següent a l’exercici primer d’apli-
cació de l’Impost.


2. Als efectes que disposa el número anterior, s’auto-
ritza la persona titular de la conselleria d’Economia i 
Coneixement a aprovar, per ordre, els models provi-
sionals de lliurament d’informació trimestral i d’auto-
liquidació així com qualssevol altres que siguin neces-
saris per a la correcta gestió d’aquest tribut.


Recomanacions de la Ponència


La Ponència recomana una esmena tècnica per supri-
mir la Disposició addicional primera, atès que es trac-
ta d’una norma que tenia sentit en el Decret llei 5/2012 
però no en el text de la llei. A efectes de la seva cons-
tància, en el predictamen es fa notar las supressió de 
la disposició addicional primera sens perjudici que un 
cop s’aprovi el contingut, d’ofici es procedeixi a supri-
mir la dita nota i a numerar correlativament l’articulat 
resultant.


Segona


Text presentat


Sens perjudici de la data d’entrada en vigor d’aquest 
Decret llei, l’obligació de subministrament d’informa-
ció per part dels subjectes passius de les dades previs-
tes al segon paràgraf de l’apartat primer de l’article 9 


serà efectiva a partir del trimestre iniciat el dia 1 d’oc-
tubre de 2012. A aquest efecte, l’òrgan competent de 
l’Agència Tributària de Catalunya aprovarà, abans del 
dia 28 de febrer de 2013, el corresponent model, per tal 
que la presentació pugui efectuar-se, únicament per a 
l’esmentat trimestre, abans del dia 31 de març de 2013.


Recomanacions de la Ponència


La Ponència recomana una esmena tècnica per supri-
mir la Disposició addicional segona, atès que es tracta 
d’una norma que tenia sentit en el Decret llei 5/2012 
però no en el text de la llei. A efectes de la seva cons-
tància, en el predictamen es fa notar las supressió de 
la disposició addicional segona sens perjudici que un 
cop s’aprovi el contingut, d’ofici es procedeixi a supri-
mir la dita nota i a numerar correlativament l’articulat 
resultant.


Addició de noves disposicions addicionals


Esmenes presentades


24 Esmena núm. 24
D’addició
GP de Convergència i Unió (7)


D’una disposició addicional tercera


«Tercera


En l’aplicació d’aquest tribut regeix supletòriament la 
Llei general tributària i les normes complementàries 
que la desenvolupen.»


25 Esmena núm. 25
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (7)


Addició d’una nova disposició addicional


«En l’aplicació d’aquest tribut regeix supletòriament 
la Llei general tributària i les normes complementàries 
que la desenvolupen.»


26 Esmena núm. 26
D’addició
GP de Convergència i Unió (8)


D’una disposició addicional quarta


«Quarta. Obligacions nascudes del Decret llei 5/2012 
L’obligació de contribuir i la resta d’obligacions dels 
contribuents i subjectes passius de l’impost, que van 
néixer com a conseqüència de l’entrada en vigor del 
Decret llei 5/2012 de 18 de desembre, de l’impost sobre 
els dipòsits en les entitats de crèdit, són exigibles en els 
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Article 13. Recursos i reclamacions


Text presentat


Contra els actes de gestió, liquidació, inspecció i re-
captació dictats en l’àmbit de l’impost sobre els dipò-
sits en les entitats de crèdit es pot interposar un recurs 
de reposició potestatiu o una reclamació economico-
administrativa davant la Junta de Finances.


No s’han presentat esmenes.


Disposicions addicionals


Primera


Text presentat


1. Fins que no s’aprovi el Reglament de desplegament 
previst en aquest Decret llei, i per tal de facilitar el seu 
cobrament, les entitats de crèdit amb oficines obertes 
a Catalunya estaran obligades a notificar a l’Agència 
Tributària de Catalunya les dades que siguin necessà-
ries per a la pràctica de l’eventual liquidació, no més 
tard del 30 de gener següent a l’exercici primer d’apli-
cació de l’Impost.


2. Als efectes que disposa el número anterior, s’auto-
ritza la persona titular de la conselleria d’Economia i 
Coneixement a aprovar, per ordre, els models provi-
sionals de lliurament d’informació trimestral i d’auto-
liquidació així com qualssevol altres que siguin neces-
saris per a la correcta gestió d’aquest tribut.


Recomanacions de la Ponència


La Ponència recomana una esmena tècnica per supri-
mir la Disposició addicional primera, atès que es trac-
ta d’una norma que tenia sentit en el Decret llei 5/2012 
però no en el text de la llei. A efectes de la seva cons-
tància, en el predictamen es fa notar las supressió de 
la disposició addicional primera sens perjudici que un 
cop s’aprovi el contingut, d’ofici es procedeixi a supri-
mir la dita nota i a numerar correlativament l’articulat 
resultant.


Segona


Text presentat


Sens perjudici de la data d’entrada en vigor d’aquest 
Decret llei, l’obligació de subministrament d’informa-
ció per part dels subjectes passius de les dades previs-
tes al segon paràgraf de l’apartat primer de l’article 9 


serà efectiva a partir del trimestre iniciat el dia 1 d’oc-
tubre de 2012. A aquest efecte, l’òrgan competent de 
l’Agència Tributària de Catalunya aprovarà, abans del 
dia 28 de febrer de 2013, el corresponent model, per tal 
que la presentació pugui efectuar-se, únicament per a 
l’esmentat trimestre, abans del dia 31 de març de 2013.


Recomanacions de la Ponència


La Ponència recomana una esmena tècnica per supri-
mir la Disposició addicional segona, atès que es tracta 
d’una norma que tenia sentit en el Decret llei 5/2012 
però no en el text de la llei. A efectes de la seva cons-
tància, en el predictamen es fa notar las supressió de 
la disposició addicional segona sens perjudici que un 
cop s’aprovi el contingut, d’ofici es procedeixi a supri-
mir la dita nota i a numerar correlativament l’articulat 
resultant.


Addició de noves disposicions addicionals


Esmenes presentades


24 Esmena núm. 24
D’addició
GP de Convergència i Unió (7)


D’una disposició addicional tercera


«Tercera


En l’aplicació d’aquest tribut regeix supletòriament la 
Llei general tributària i les normes complementàries 
que la desenvolupen.»


25 Esmena núm. 25
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (7)


Addició d’una nova disposició addicional


«En l’aplicació d’aquest tribut regeix supletòriament 
la Llei general tributària i les normes complementàries 
que la desenvolupen.»


26 Esmena núm. 26
D’addició
GP de Convergència i Unió (8)


D’una disposició addicional quarta


«Quarta. Obligacions nascudes del Decret llei 5/2012 
L’obligació de contribuir i la resta d’obligacions dels 
contribuents i subjectes passius de l’impost, que van 
néixer com a conseqüència de l’entrada en vigor del 
Decret llei 5/2012 de 18 de desembre, de l’impost sobre 
els dipòsits en les entitats de crèdit, són exigibles en els 


termes establerts en aquesta llei a partir de la seva en-
trada en vigor.»


27 Esmena núm. 27
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (8)


Addició d’una nova disposició addicional


«Obligacions nascudes del Decret llei 5/2012 L’obliga-
ció de contribuir i la resta d’obligacions dels contri-
buents i subjectes passius de l’impost, que van néixer 
com a conseqüència de l’entrada en vigor del Decret 
llei 5/2012 de 18 de desembre, de l’impost sobre els di-
pòsits en les entitats de crèdit, són exigibles en els ter-
mes establerts en aquesta llei a partir de la seva entra-
da en vigor.»


Recomanacions de la Ponència


La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 24, 
25, que s’ha incorporat com a disposició addicional 
tercera, sens perjudici que un cop s’aprovi el contin-
gut, d’ofici es procedeixi a numerar correlativament 
l’articulat resultant.


La Ponència recomana l’adopció d’una esmena trans-
accional entre les esmenes 26 i 27 que s’ha incorporat 
com a disposició addicional quarta, sens perjudici que 
un cop s’aprovi el contingut, d’ofici es procedeixi a nu-
merar correlativament l’articulat resultant.


Disposició final


Text presentat


Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.


Recomanacions de la Ponència


La Ponència recomana una esmena tècnica substituint 
la referència al «Decret llei» per una referència a la 
«Llei» i incloure el text com a apartat 1 de la disposi-
ció final.


Addició de noves disposicions finals


Esmenes presentades


28 Esmena núm. 28
D’addició
GP de Convergència i Unió (9)


D’una disposició final


«Disposició final. Dret vigent.


1. L’aplicació d’aquesta llei preval sobre l’aplicació del 
Decret llei 5/2012 de 18 de desembre, de l’impost sobre 
els dipòsits en les entitats de crèdit.


2. El Decret llei 5/2012 manté la seva vigència, sens 
perjudici que només és aplicable quan n ho sigui 
aquesta llei.»


29 Esmena núm. 29
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (9)


D’una disposició final


«Disposició final. Dret vigent.


1. L’aplicació d’aquesta llei preval sobre l’aplicació del 
Decret llei 5/2012 de 18 de desembre, de l’impost sobre 
els dipòsits en les entitats de crèdit.


2. El Decret llei 5/2012 manté la seva vigència, sens 
perjudici que només és aplicable quan n ho sigui 
aquesta llei.»


Recomanacions de la Ponència


La Ponència recomana l’adopció d’una esmena trans-
accional entre les esmenes les esmenes 28 i 29, que 
s’ha incorporat com a apartat 2 de la disposició final 
en el predictamen.


Preàmbul


Text presentat


L’actual context economicofinancer i la consecució de 
les mesures de reequilibri adoptades obliguen el Go-
vern de la Generalitat de Catalunya a prendre impor-
tants decisions en matèria tributària, entre altres.


L’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit es 
configura com un tribut propi de la Generalitat en què 
el fet imposable és constituït per la captació de dipòsits 
que fan les entitats financeres de caràcter privat.


L’impost té en compte la capacitat econòmica dels 
subjectes passius; no obstant això, s’han previst unes 
bonificacions per als casos d’oficines en nuclis de poca 
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població i d’altres específiques per aplicació de l’obra 
social o destí social de les operacions de l’entitat.


Donada la situació plantejada, atès que les modifica-
cions previstes requereixen una norma amb rang de 
llei i d’acord amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del  
5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i 
del Govern, aquest Govern, davant la necessitat ex-
traordinària i urgent d’assolir noves fonts de finança-
ment, per tal de complir amb els objectius de dèficit 
i d’endeutament fixats, pot dictar disposicions legis-
latives provisionals, sota la forma de decret llei, en 
els termes de l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, el qual, tan bon punt hagi estat publicat en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, serà 
comunicat pel Govern al Parlament, perquè n’acordi 
la convalidació o la derogació.


La norma del decret llei és un recurs extraordinari del 
Govern i, per tant, se n’ha de fer un ús prudent i limitat 
a les situacions que realment mereixen la consideració 
d’urgents i convenients, raó per la qual la present dis-
posició abasta només una part de la reforma tributària 
necessària i deixa per a ulteriors normes les mesures 
que raonablement han de ser objecte de tràmits d’au-
diència i informació pública per garantir el seu encert.


El Decret llei conté dotze articles, dues disposicions 
addicionals i una final, d’entrada en vigor, en la qual es 
preveu una vacatio legis inferior a l’ordinària, atenent 
la seva excepcionalitat d’urgència, en execució de les 
mesures en matèria tributària.


Recomanacions de la Ponència


La Ponència, tenint en compte que el preàmbul del De-
cret llei presenta una argumentació sobre la necessitat 
extraordinària i urgent que constitueix el pressupòsit 
que habilita el Govern a dictar, justament, el Decret 
llei, recomana substituir el dit preàmbul amb el text 
que s’incorpora com a preàmbul en el predictamen.


Palau del Parlament, 17 de desembre de 2013


Montserrat Ribera i Puig, GP de Convergència i Unió; 
Pere Aragonès i Garcia, GP d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Alícia Romero Llano, GP Socialista;  
José Antonio Coto Roquet, GP del Partit Popular de 
Catalunya; Josep Vendrell Gardeñes, GP d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva; Jordi Cañas Pérez, GP de Ciutadans; Isabel Vallet 
Sànchez, Grup Mixt


Annex: Predictamen


Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits  
en les entitats de crèdit


Preàmbul


La situació economicofinancera mundial ha portat 
molts països a una situació de dèficit públic sostingut 
que cal reconduir mitjançant l’adopció de mesures que 
tendeixin al reequilibri pressupostari. Entre aquestes 
mesures cal incloure les que suposen un increment 
d’ingressos fiscals i, per tant, un esforç social dels 
qui disposen de més recursos que ha de respondre als 
principis d’igualtat i progressivitat. És en aquest marc 
que es considera que el sector financer hauria de con-
tribuir de manera més substancial a les finances públi-
ques, i així en diversos països europeus s’han introduït 
tributs addicionals aplicables directament a les entitats 
financeres. Una de les figures utilitzades ha estat, pre-
cisament, un gravamen sobre el passiu de les entitats i, 
en aquesta línia, el Govern de la Generalitat va apro-
var el Decret llei 5/2012, del 18 de desembre, de l’im-
post sobre els dipòsits en les entitats de crèdit, el qual 
va ésser validat el 23 de gener de 2013, sens perjudi-
ci que el Parlament també va acordar, de conformitat 
amb el que estableix l’Estatut d’autonomia, tramitar-lo 
com a projecte de llei.


D’acord amb l’Estatut d’autonomia, la Generalitat té 
capacitat per a determinar el volum i la composició 
dels seus ingressos en l’àmbit de les competències 
financeres que té atribuïdes, entre les quals hi ha la 
competència per a establir tributs propis. En tot cas, 
però, aquesta competència és limitada per la llei orgà-
nica a què fa referència l’article 157 de la Constitució 
espanyola, la funció de la qual actualment correspon a 
la Llei orgànica de finançament de les comunitats au-
tònomes (LOFCA). Altres comunitats autònomes han 
creat tributs similars i el Tribunal Constitucional n’ha 
avalat la constitucionalitat en la Sentència 210/2012, 
del 14 de novembre.


L’impost grava els dipòsits efectuats pels clients en les 
entitats de crèdit, sempre que comportin el que s’ano-
mena «obligació de restitució», és a dir, els dipòsits 
bancaris habituals establerts mitjançant comptes cor-
rents o comptes d’estalvi, a la vista o a termini. Allò 
que es grava és la captació o la tinença de fons de ter-
ceres persones sota la forma de dipòsits en entitats fi-
nanceres, que són els subjectes passius de l’impost, i 
a les quals es prohibeix que el repercuteixin en llurs 
clients. S’hi introdueixen alguns casos de no-subjec-
ció: el Banc d’Espanya, el Banc Central Europeu, el 
Banc Europeu d’Inversions, l’Institut de Crèdit Oficial, 
l’Institut Català de Finances, les seccions de crèdits de  
cooperatives i, amb caràcter general, les autoritats  
de regulació monetària.
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població i d’altres específiques per aplicació de l’obra 
social o destí social de les operacions de l’entitat.


Donada la situació plantejada, atès que les modifica-
cions previstes requereixen una norma amb rang de 
llei i d’acord amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del  
5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i 
del Govern, aquest Govern, davant la necessitat ex-
traordinària i urgent d’assolir noves fonts de finança-
ment, per tal de complir amb els objectius de dèficit 
i d’endeutament fixats, pot dictar disposicions legis-
latives provisionals, sota la forma de decret llei, en 
els termes de l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, el qual, tan bon punt hagi estat publicat en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, serà 
comunicat pel Govern al Parlament, perquè n’acordi 
la convalidació o la derogació.


La norma del decret llei és un recurs extraordinari del 
Govern i, per tant, se n’ha de fer un ús prudent i limitat 
a les situacions que realment mereixen la consideració 
d’urgents i convenients, raó per la qual la present dis-
posició abasta només una part de la reforma tributària 
necessària i deixa per a ulteriors normes les mesures 
que raonablement han de ser objecte de tràmits d’au-
diència i informació pública per garantir el seu encert.


El Decret llei conté dotze articles, dues disposicions 
addicionals i una final, d’entrada en vigor, en la qual es 
preveu una vacatio legis inferior a l’ordinària, atenent 
la seva excepcionalitat d’urgència, en execució de les 
mesures en matèria tributària.


Recomanacions de la Ponència


La Ponència, tenint en compte que el preàmbul del De-
cret llei presenta una argumentació sobre la necessitat 
extraordinària i urgent que constitueix el pressupòsit 
que habilita el Govern a dictar, justament, el Decret 
llei, recomana substituir el dit preàmbul amb el text 
que s’incorpora com a preàmbul en el predictamen.


Palau del Parlament, 17 de desembre de 2013


Montserrat Ribera i Puig, GP de Convergència i Unió; 
Pere Aragonès i Garcia, GP d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Alícia Romero Llano, GP Socialista;  
José Antonio Coto Roquet, GP del Partit Popular de 
Catalunya; Josep Vendrell Gardeñes, GP d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva; Jordi Cañas Pérez, GP de Ciutadans; Isabel Vallet 
Sànchez, Grup Mixt


Annex: Predictamen


Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits  
en les entitats de crèdit


Preàmbul


La situació economicofinancera mundial ha portat 
molts països a una situació de dèficit públic sostingut 
que cal reconduir mitjançant l’adopció de mesures que 
tendeixin al reequilibri pressupostari. Entre aquestes 
mesures cal incloure les que suposen un increment 
d’ingressos fiscals i, per tant, un esforç social dels 
qui disposen de més recursos que ha de respondre als 
principis d’igualtat i progressivitat. És en aquest marc 
que es considera que el sector financer hauria de con-
tribuir de manera més substancial a les finances públi-
ques, i així en diversos països europeus s’han introduït 
tributs addicionals aplicables directament a les entitats 
financeres. Una de les figures utilitzades ha estat, pre-
cisament, un gravamen sobre el passiu de les entitats i, 
en aquesta línia, el Govern de la Generalitat va apro-
var el Decret llei 5/2012, del 18 de desembre, de l’im-
post sobre els dipòsits en les entitats de crèdit, el qual 
va ésser validat el 23 de gener de 2013, sens perjudi-
ci que el Parlament també va acordar, de conformitat 
amb el que estableix l’Estatut d’autonomia, tramitar-lo 
com a projecte de llei.


D’acord amb l’Estatut d’autonomia, la Generalitat té 
capacitat per a determinar el volum i la composició 
dels seus ingressos en l’àmbit de les competències 
financeres que té atribuïdes, entre les quals hi ha la 
competència per a establir tributs propis. En tot cas, 
però, aquesta competència és limitada per la llei orgà-
nica a què fa referència l’article 157 de la Constitució 
espanyola, la funció de la qual actualment correspon a 
la Llei orgànica de finançament de les comunitats au-
tònomes (LOFCA). Altres comunitats autònomes han 
creat tributs similars i el Tribunal Constitucional n’ha 
avalat la constitucionalitat en la Sentència 210/2012, 
del 14 de novembre.


L’impost grava els dipòsits efectuats pels clients en les 
entitats de crèdit, sempre que comportin el que s’ano-
mena «obligació de restitució», és a dir, els dipòsits 
bancaris habituals establerts mitjançant comptes cor-
rents o comptes d’estalvi, a la vista o a termini. Allò 
que es grava és la captació o la tinença de fons de ter-
ceres persones sota la forma de dipòsits en entitats fi-
nanceres, que són els subjectes passius de l’impost, i 
a les quals es prohibeix que el repercuteixin en llurs 
clients. S’hi introdueixen alguns casos de no-subjec-
ció: el Banc d’Espanya, el Banc Central Europeu, el 
Banc Europeu d’Inversions, l’Institut de Crèdit Oficial, 
l’Institut Català de Finances, les seccions de crèdits de  
cooperatives i, amb caràcter general, les autoritats  
de regulació monetària.


Pel que fa als elements quantificadors del tribut, la ba-
se imposable queda fixada en la mitjana aritmètica i 
trimestral de les partides corresponents als dipòsits de 
tercers que s’integren al passiu del balanç de les enti-
tats de crèdit, i que corresponguin als dipòsits fets a 
les seus i les oficines operatives de l’entitat situades a 
Catalunya. La quota íntegra es determina amb l’apli-
cació d’una escala de gravamen progressiva de tres 
trams –fins a 150 milions d’euros, de 150 a 600 mi-
lions d’euros i més de 600 milions d’euros–, als quals 
s’ha d’aplicar el tipus del 0,3%, del 0,4% i del 0,5%, 
respectivament.


També s’estableixen un seguit de deduccions, algunes 
de generals −com ara la deducció fixa per cada oficina 
oberta a Catalunya− i altres d’específiques −com, per 
exemple, els imports que es destinen a finalitats d’uti-
litat pública, interès social, interès ambiental i promo-
ció econòmica.


Llevat dels casos que l’entitat de crèdit iniciï l’activitat 
a Catalunya en una data posterior a l’1 de gener o que 
la finalitzi en una data anterior al 31 de desembre, el 
període impositiu és l’any natural i l’impost es merita 
l’últim dia del període impositiu. La gestió i la recap-
tació de l’impost corresponen a l’Agència Tributària 
de Catalunya, sens perjudici de la col·laboració amb 
els òrgans administratius competents en la inspecció 
de les entitats financeres. Finalment s’estableixen pre-
ceptes que regulen aspectes procedimentals del règim 
sancionador i de la revisió d’actes.


Aquesta llei també inclou disposicions que determi-
nen la continuïtat temporal de la regulació establerta 
pel Decret llei 5/2012, el qual es manté vigent per bé 
que la seva aplicabilitat es veu desplaçada en allò que 
queda substituït per la nova regulació.


Article 1. Naturalesa i objecte


L’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit és 
un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, de na-
turalesa directa, que grava els dipòsits constituïts pels 
clients en les entitats de crèdit, per qualsevol negoci i 
varietat jurídica, sempre que comportin l’obligació de 
restitució.


Article 2. Àmbit territorial d’aplicació


L’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit és 
aplicable en l’àmbit territorial de Catalunya.


Article 3. Fet imposable


El fet imposable de l’impost sobre els dipòsits en les 
entitats de crèdit és constituït per la captació i tinen-
ça de fons de tercers, sigui quina sigui llur naturalesa 
jurídica, en forma de dipòsits, per part de les entitats 


a què fa referència l’article 5, sempre que comportin 
l’obligació de restitució.


Article 4. Supòsits de no-subjecció


No estan subjectes a l’impost sobre els dipòsits en les 
entitats de crèdit:


a) El Banc d’Espanya.


b) El Banc Central Europeu.


c) El Banc Europeu d’Inversions.


d) L’Institut de Crèdit Oficial.


d’) L’Institut Català de Finances.


e) Les seccions de crèdit de les cooperatives.


f) Amb caràcter general, les autoritats de regulació 
monetària.


Article 5. Subjectes passius


1. Són subjectes passius de l’impost sobre els dipòsits 
en les entitats de crèdit, a títol de contribuents, les per-
sones jurídiques que, d’acord amb la normativa aplica-
ble, tenen la consideració d’entitats de crèdit i capten 
fons de tercers amb obligació de restituir-los, en l’àm-
bit territorial de Catalunya, sigui per mitjà de llur seu 
central, sucursals o oficines operatives situades en el 
dit àmbit territorial.


2. Es prohibeix la repercussió a tercers de la quota de 
l’impost. No tenen efecte davant l’Administració tribu-
tària de Catalunya els pactes que contradiguin aquesta 
disposició.


Article 6. Base imposable


1. Constitueix la base imposable de l’impost, com a 
manifestació de la capacitat econòmica, la quantia 
econòmica total equivalent al resultat de fer la mitja-
na aritmètica de les dades del final de cada trimestre 
natural del període impositiu, de les partides P4.2.1 –
dipòsits a la vista– i P4.2.2 –dipòsits a termini d’altres 
sectors residents– del passiu del balanç de les entitats 
de crèdit que restin incloses, en llurs estats financers 
individuals, en la part que correspongui als dipòsits 
captats per les seus, sucursals i oficines operatives si-
tuades en l’àmbit territorial de Catalunya. Aquesta 
quantia ha d’ésser minorada amb els «ajustaments per 
valoració» inclosos en la partida 4.2.5 que correspon-
guin a les dites seus, sucursals i oficines.


2. A l’efecte de determinar els paràmetres d’aquest ar-
ticle, és aplicable el que disposen el títol segon i l’an-
nex 4 de la Circular 4/2004, del 22 de desembre, del 
Banc d’Espanya, a entitats de crèdit, sobre normes 
d’informació financera pública reservada i models 
d’estats financers, o la norma que la substitueixi.
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Article 7. Tarifa de l’impost


La tarifa de l’impost es compon dels tipus tributaris 
aplicables a la base imposable establerts en l’escala de 
gravamen següent: 


Base imposable màxima  
(en euros


Quota íntegra  
(en euros)


Resta base imposable  
fins euros


Tipus aplicable  
(percentatge)


– – 150.000.000 0,3
150.000.000 450.000 600.000.000 0,4
600.000.000 2.250.000 en endavant 0,5


Article 7 bis. Deduccions


1. Són deduïbles de la quota íntegra, amb caràcter ge-
neral, de la manera establerta per reglament, les quan-
titats anuals següents:


a) 200.000 euros si el domicili social de l’entitat de 
crèdit és a Catalunya.


b) 4.000 euros per cada sucursal o oficina operativa 
situada en l’àmbit territorial de Catalunya, que s’eleva 
a 8.000 euros si la sucursal o l’oficina està situada en 
municipis amb una població inferior a 2.000 habitants, 
d’acord amb el padró.


2. A més del que estableix l’apartat 1, també són de-
duïbles, amb l’acord previ amb el departament compe-
tent en matèria pressupostària en els termes que s’esta-
bleixin per reglament, els imports següents:


a) Els imports que es destinen, en els termes de la llei 
de pressupostos de cada exercici i en l’àmbit territo-
rial de Catalunya, a finalitats d’utilitat pública, d’in-
terès social, d’interès ambiental o de promoció eco-
nòmica.


[lletra b suprimida]


c) Els imports destinats directament pel subjecte pas-
siu a activitats socials fetes en el territori de Catalu-
nya, i també les aportacions a fundacions especials per 
activitat social feta en el mateix territori. Si l’entitat 
financera és controlada per una caixa d’estalvis o una 
fundació bancària, és deduïble l’import de l’aportació 
que aquesta última destini a l’activitat social feta en el 
territori de Catalunya, amb el límit de la suma del di-
vidend pagat per l’entitat financera a la caixa d’estalvis 
o fundació bancària i de les altres aportacions efectua-
des per l’entitat financera en el mateix període imposi-
tiu a favor de la caixa o fundació.


3. Amb relació al que disposa l’apartat 1, per a aplicar 
les deduccions cal que les quantitats amb dret a deduc-
ció siguin efectivament una despesa real per a l’entitat 
o, amb la transferència corresponent prèvia, ho siguin 
per a altres entitats dependents d’aquesta. Si es trac-
ta de despeses pluriennals, es pot deduir la quantitat 


efectivament invertida en cada exercici o deduir la to-
talitat de l’import de la inversió en el primer període 
impositiu, sempre que en aquest darrer cas l’execució 
de la despesa o inversió es faci dins els dos anys im-
mediatament següents, sens perjudici de les liquida-
cions que, per al cas d’incompliment de la justificació, 
puguin girar-se, amb els interessos de demora corres-
ponents i les sancions que en aquest cas siguin perti-
nents.


Article 7 ter. Quota tributària


1. La quota íntegra és el resultat d’aplicar a la base im-
posable l’escala de gravamen establerta per l’article 7.


2. La quota líquida és el resultat d’aplicar sobre la 
quota íntegra les deduccions establertes per l’article 
7 bis. La quota líquida no pot tenir un valor inferior 
a 0 euros.


Article 8. Període impositiu i meritació


1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, 
sens perjudici del que estableix l’apartat 2.


2. Si l’inici de l’activitat de les entitats de crèdit s’esde-
vé en una data posterior a l’1 de gener, el període im-
positiu comprèn des de la data de l’inici de l’activitat 
fins al 31 de desembre del mateix any. En el cas que 
s’extingeixi la personalitat jurídica de l’entitat de crè-
dit o que la seu central, les sucursals o les oficines ope-
ratives deixin d’estar situades en el territori de Catalu-
nya, el període impositiu comprèn des de l’1 de gener 
fins a la data efectiva de l’extinció de la personalitat 
jurídica o de la clausura de la seu, les sucursals o les 
oficines.


3. L’impost es merita l’últim dia del període impositiu.
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Article 7. Tarifa de l’impost


La tarifa de l’impost es compon dels tipus tributaris 
aplicables a la base imposable establerts en l’escala de 
gravamen següent: 


Base imposable màxima  
(en euros


Quota íntegra  
(en euros)


Resta base imposable  
fins euros


Tipus aplicable  
(percentatge)


– – 150.000.000 0,3
150.000.000 450.000 600.000.000 0,4
600.000.000 2.250.000 en endavant 0,5


Article 7 bis. Deduccions


1. Són deduïbles de la quota íntegra, amb caràcter ge-
neral, de la manera establerta per reglament, les quan-
titats anuals següents:


a) 200.000 euros si el domicili social de l’entitat de 
crèdit és a Catalunya.


b) 4.000 euros per cada sucursal o oficina operativa 
situada en l’àmbit territorial de Catalunya, que s’eleva 
a 8.000 euros si la sucursal o l’oficina està situada en 
municipis amb una població inferior a 2.000 habitants, 
d’acord amb el padró.


2. A més del que estableix l’apartat 1, també són de-
duïbles, amb l’acord previ amb el departament compe-
tent en matèria pressupostària en els termes que s’esta-
bleixin per reglament, els imports següents:


a) Els imports que es destinen, en els termes de la llei 
de pressupostos de cada exercici i en l’àmbit territo-
rial de Catalunya, a finalitats d’utilitat pública, d’in-
terès social, d’interès ambiental o de promoció eco-
nòmica.


[lletra b suprimida]


c) Els imports destinats directament pel subjecte pas-
siu a activitats socials fetes en el territori de Catalu-
nya, i també les aportacions a fundacions especials per 
activitat social feta en el mateix territori. Si l’entitat 
financera és controlada per una caixa d’estalvis o una 
fundació bancària, és deduïble l’import de l’aportació 
que aquesta última destini a l’activitat social feta en el 
territori de Catalunya, amb el límit de la suma del di-
vidend pagat per l’entitat financera a la caixa d’estalvis 
o fundació bancària i de les altres aportacions efectua-
des per l’entitat financera en el mateix període imposi-
tiu a favor de la caixa o fundació.


3. Amb relació al que disposa l’apartat 1, per a aplicar 
les deduccions cal que les quantitats amb dret a deduc-
ció siguin efectivament una despesa real per a l’entitat 
o, amb la transferència corresponent prèvia, ho siguin 
per a altres entitats dependents d’aquesta. Si es trac-
ta de despeses pluriennals, es pot deduir la quantitat 


efectivament invertida en cada exercici o deduir la to-
talitat de l’import de la inversió en el primer període 
impositiu, sempre que en aquest darrer cas l’execució 
de la despesa o inversió es faci dins els dos anys im-
mediatament següents, sens perjudici de les liquida-
cions que, per al cas d’incompliment de la justificació, 
puguin girar-se, amb els interessos de demora corres-
ponents i les sancions que en aquest cas siguin perti-
nents.


Article 7 ter. Quota tributària


1. La quota íntegra és el resultat d’aplicar a la base im-
posable l’escala de gravamen establerta per l’article 7.


2. La quota líquida és el resultat d’aplicar sobre la 
quota íntegra les deduccions establertes per l’article 
7 bis. La quota líquida no pot tenir un valor inferior 
a 0 euros.


Article 8. Període impositiu i meritació


1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, 
sens perjudici del que estableix l’apartat 2.


2. Si l’inici de l’activitat de les entitats de crèdit s’esde-
vé en una data posterior a l’1 de gener, el període im-
positiu comprèn des de la data de l’inici de l’activitat 
fins al 31 de desembre del mateix any. En el cas que 
s’extingeixi la personalitat jurídica de l’entitat de crè-
dit o que la seu central, les sucursals o les oficines ope-
ratives deixin d’estar situades en el territori de Catalu-
nya, el període impositiu comprèn des de l’1 de gener 
fins a la data efectiva de l’extinció de la personalitat 
jurídica o de la clausura de la seu, les sucursals o les 
oficines.


3. L’impost es merita l’últim dia del període impositiu.


Article 9. Autoliquidació


1. Les entitats financeres estan obligades a presentar 
l’autoliquidació de l’impost i a efectuar-ne l’ingrés cor-
responent dins el termini que es fixi per reglament.


1 bis. L’autoliquidació ha d’anar acompanyada dels 
llistats que es determinin per reglament, amb informa-
ció relativa al saldo final de cada un dels quatre dar-
rers trimestres naturals de cada seu central, sucursal i 
oficina operativa de l’entitat que estigui situada a Ca-
talunya, desglossada per modalitats. Les entitats no es 
poden emparar en el secret bancari per a ometre dades 
en la dita informació.


2. El model d’autoliquidació s’ha d’aprovar per mitjà 
d’una ordre del conseller o consellera del departament 
competent en matèria tributària.


Article 10. Gestió, recaptació i inspecció


La gestió, la recaptació i la inspecció de l’impost cor-
responen a l’Agència Tributària de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix la Llei 7/2007, del 17 de juliol, de 
l’Agència Tributària de Catalunya, sens perjudici de la 
col·laboració amb els òrgans d’inspecció sectorialment 
competents per raó dels establiments financers que 
són objecte de control.


[Article 11, suprimit]


Article 12. Infraccions i sancions


1. Les infraccions tributàries es tipifiquen i se sanci-
onen d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 
58/2003, del 17 de desembre, general tributària, i les 
normes reglamentàries que la despleguen.


2. Les sancions han d’ésser imposades pels òrgans 
competents de l’Agència Tributària de Catalunya.


3. La deslocalització de dipòsits provinents d’oficines 
situades en el territori de Catalunya que es comptabi-
litzin en oficines situades fora d’aquest territori es tipi-
fica com a infracció molt greu.


4. La sanció tributària corresponent a la infracció per 
deslocalització de dipòsits ha d’ésser igual al 50% de 
la quota deixada d’ingressar per aquest concepte. En 
cas de reincidència, la sanció pot arribar al 100% de la 
quota deixada d’ingressar.


Article 13. Recursos i reclamacions


Contra els actes de gestió, liquidació, inspecció i re-
captació dictats en l’àmbit de l’impost sobre els dipò-
sits en les entitats de crèdit es pot interposar un recurs 
de reposició potestatiu o una reclamació economico-
administrativa davant la Junta de Finances.


Disposicions addicionals


[Disposició addicional primera, suprimida]


[Disposició addicional segona, suprimida]


Tercera. Normativa supletòria


En l’aplicació d’aquest tribut regeix supletòriament la 
Llei general tributària i les normes complementàries 
que la desenvolupen.


Quarta. Obligacions nascudes del Decret  
llei 5/2012


1. L’obligació de contribuir i la resta d’obligacions dels 
contribuents i subjectes passius de l’impost, que van 
néixer com a conseqüència de l’entrada en vigor del 
Decret llei 5/2012, del 18 de desembre, de l’impost so-
bre els dipòsits en les entitats de crèdit, són exigibles 
en els termes establerts per aquesta llei a partir de la 
data en què entri en vigor.


2. Sens perjudici del que estableix l’article 9, els sub-
jectes passius han de presentar i ingressar l’autoliqui-
dació de l’impost corresponent a l’exercici del 2013 en-
tre l’1 i el 20 d’octubre de 2014.


Disposició final


1. Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.


2. Sens perjudici del que estableix l’apartat 1, amb re-
lació als exercicis que a la seva entrada en vigor ja ha-
gin iniciat llur període impositiu, també és aplicable 
aquesta llei, llevat que resulti més favorable per als 
contribuents l’aplicació del que disposa el Decret llei 
5/2012, del 18 de desembre, de l’impost sobre els dipò-
sits en les entitats de crèdit.
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